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اسع الكتاب: فتح الكخيع الػىاب في الػقػؼ عمى ما نيي عشو مغ 
 الدباب.

 اسع الكاتب: عبجهللا الدػاح.
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 .ٕٕٓٓ/  ٖٙٚٙرقع إيجاع: 

 ٜٛٚ – ٜٚٚ – ٜٗ٘ٙ – ٔٛ – ٗتخقيع دولي: 

 

 

 دار الشذخ

The Writer Operation 

 شارك سطهرك مع العالم

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

2 

 

   

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 

 
 

ايئ
ً
ن
ْ
س

ُ
اسِ ح

َّ
وا لِلن

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ىئو

 
 

 : ة  ي  ، الآ  رة  ق   . 48سورة  الب 

 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

3 

 

َ
 –َعَٕٗاهللَسضًَ–عَِٓعبرَثَٓججًَ

َ
 
جً 
َّ
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 اٌعبملَاجلًٍٍَاألسزبرَاٌذوزٛسَ/َصالحَاٌصبٚي

 ذساليةاألميغ العاـ لسجسع فقياء الذخيعة بأمخيكا ال

 اٌعبملَاجلًٍٍَاألسزبرَاٌذوزٛسَ/َأمحذَعجذاحلًَحمّذَعٌٛس

 أستاذ ورئيذ قدع الفقو السقارف 

 جامعة األزىخ –والعسيج األسبق لكمية الذخيعة والقانػف 

 ِصطفىَِشاد اٌعبملَاجلًٍٍَاألسزبرَاٌذوزٛس/

 جامعة األزىخ –األستاذ بكمية الجعػة اإلسالمية 

 سفخاء اليجاية, ومغ كبار عمساء الجسعية الذخعية والسدتذار العمسي لجسعية

َ  
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َمذٌَُاٌعبملَاجلًٍٍَاألسزبرَاٌذوزٛس/َر

َخاألِنيَاٌعبََجملّعَفمٙبءَاٌششٌعخَثأِشٌىبَاٌشّبٌٍ

 ىحا الكتاب

  لػحة أخالقية بجيعة!

تفشغ كاتبو في استقخاء مجاالت أدب المداف, وصػنو عغ الدب والصعغ 
 -ي ػػػالشب –ب ػػػػػػػس –اعة ػػشػػػذل امغ الشيي العاـ عغ الدب, وتأكيج   والفحر, بجء  

وصحابتو الكخاـ, ثع مخور ا بالتححيخ مغ سب األمػات  -صمى هللا عميو وسمع 
بدب الخيح والحسى  والتائبيغ, وسب بعس األجشاس كدب قخير وأىل اليسغ, وانتياء  

التي ضعف فييا الشيي كدب الجنيا والجيظ, بل والذيصاف! وإيخاد بعس السػاضع 
  والدمصاف ونحػه.

القي صػة عمى شخيق التخشيج األخىحا الكتاب إضافة لصيفة في بابو, وخُ 
اء, وأف يكػف حمقة في سمدمة ؿ أف يجدؼ مؤلفو خيخ الجد لمعسل اإلسالمي, وهللا أسأ

ـ الكيامة إف يغ يجيو يػ تو العمسية السباركة بإذف هللا, وأف يجعمو نػر ا يدعى بعصاآ
  .شاء هللا

                                     

  الراوي  صالح د/                                                      

 األميغ العاـ لسجسع فقياء الذخيعة بأمخيكا
َ  
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َرمذٌَُاٌعبملَاجلًٍٍَاألسزبرَاٌذوزٛس/

ََٗادلمبسَْٚعٍّذَوٍٍخَاٌششٌعخَٚاٌمبَْٔٛثأسٍٛطَاألسجكأسزبرَٚسئٍسَلسَُاٌفمَ

 بدع هللا الخحسغ الخحيع 

 ,ي عشو مغ الدبابيِ نُ  فقج قخأت كتاب فتح الكخيع الػىاب في الػقػؼ عمى ما
فقج عشي اإلسالـ عشاية  ,أحدغ السؤلف في اختيار مػضػعو ,والكتاب جيج في بابو
ث عِ أنو إنسا بُ  -صمى هللا عميو وسمع  -سػؿ هللا غ لشا ر ي  بل بَ  ,بالغة بسكاـر األخالؽ

والذػاىج التي  ,ب لمسؤلف أنو جسع أكبخ قجر مغ األدلةحدَ ويُ  ,ع مكاـر األخالؽسِّ تَ ليُ 
غ بل السدمع مَ  ,ا وال لعان اوتبيغ أف السدمع ال يكػف سباب   ,عغ الدباب والفدػؽ  تشيى

 ,مسية ولغة سميسة وأسمػب راؽوذلظ مغ خالؿ مشيجية ع ,سمع الشاس مغ لدانو ويجه
أو  ,وأغمب الطغ أف ما يسكغ أف يعثخ عميو القارغ مغ أخصاء في الرياغة

  .أو سيػ القمع وسبق ,أو التخكيب إنسا ىػ مغ أخصاء الصباعة ,اإلعخاب

والتابعيغ مغ  ,خ السؤلف بعس ما ورد عغ الرحابةحكُ لكشي كشت أتسشى أف يَ 
كانػا يتجاركػف نيع غيخ أ ,ويريب ذخ يخصئوالب ,فيع في األصل بذخ ,سباب

 -لشبي فيذكػه إلى ا ,ر يقػؿ لبالؿ يا ابغ الدػداءفيا ىػ أبػ ذ ,فيخجعػف ويعتحروف 
 ,نظ امخؤ فيظ جاىميةإ ,عيختو بأموأ  ,: يا أبا ذرفيقػؿ لو ,- صمى هللا عميو وسمع

  بالؿ.فيعتحر مغ 

إنو  ,السؤلف والقارغ والشاشخ أسأؿ هللا العطيع أف يشفع بيحا الكتاب ,وأخيخ ا
                      ولي ذلظ والقادر عميو.

  د / أحسج عبج الحي دمحم عهيذ .أ                                   

  ف أستاذ الفقو السقارَ                                            

 سبقكمية الذخيعة والقانػف بأسيػط األوعسيج 
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َملَاجلًٍٍَاألسزبرَاٌذوزٛس/رمذٌَُاٌعب

َََََََََََََََََجلّعٍخَسفشاءَاذلذاٌخَٛحَاْلسالٍِخَٚادلسزشبسَاٌعًٍَّثىٍٍخَاٌذعاألسزبرَ
َوجبسَعٍّبءَاجلّعٍخَاٌششعٍخ  َِٓٚ

الحسج هلل والرالة والدالـ عمى صاحب الخمق العطيع وعمى آلو وصحبو 
 وسمع. 

  أما بعج,

ب فتح الكخيع الػىاب في الػقػؼ عمى ما ُنِيي عشو في فقج نطخت في كتا
ا لكل مدمع ومدمسة. ب, فألفيتو كتاب ا الدبا ا مفيج   نافع 

ال سيسا في ىحا الدماف الحؼ انتذخ فيو الُفحر والتفحُّر كسا ثبت في أشخاط 
الداعة, لكششي أود أف يزيف األستاذ الكخيع, والباحث السحقق )أبػ ىشاد عبج هللا 

 اح األزىخؼ( إلى كتابو بعس السػاضيع التي أراىا ُتديج الكتاب نػر ا وبياء  ومشيا: الدػ 

 تغييخ العشػاف ليكػف فتح الكخيع الػىاب فيسا ورد في الدباب.  - ٔ

مغ كتابي )ييػدؼ أو  -صمى هللا عميو وسمع  -حكع سب الشبي  - ٕ
 نرخاني(. 

 . -عمييع الدالـ  -حكع سب بكية األنبياء  - ٖ

 . -صمى هللا عميو وسمع  -ىل ُيدتتاب ساب الشبي  - ٗ

 ما ورد في شعخ اليجاء وحكسو.  - ٘

 الدب باإلشارة )اليسدة والمسدة(.  - ٙ
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عميو  -وسب الييػد لجبخيل  -عمييع الدالـ  -حكع سب السالئكة  - ٚ
 . -الدالـ 

 حكع سب القخآف أو آية مشو.  - ٛ

 ة. األحػاؿ التي تجػز فييا الغيب - ٜ

 حكع مغ سب عقيجة أو شخيعة مغ شخائع اإلسالـ.  - ٓٔ

 حكع مغ سب رب العدة جل وعال.  - ٔٔ

وىحا ال يقمل مغ قجر الكتاب وكاتبو, بل ىي إضافات وخيخات وبخكات ليحا 
 الكتاب الحؼ نحتاجو في ىحا الدماف. 

ـ, وأو  د مشو أف ىحا وبارؾ هللا في السؤلف وكتبو, وجداه هللا خيخ ا عمى ما َقج 
 ُيَرشِّف كتب ا أخخػ إلخػانشا في أمخيكا. 

              

 

                               

مرطفى مخاد صبحي/ األستاذ الجكتهر  
     األستاذ  بكمية الجعػة اإلسالمية                                       

فخاء اليجايةذار العمسي لجسعية سوالسدت  
    ومغ كبار عمساء الجسعية الذخعية                                      
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 مغ شخور , ونعػذ باهللحسجه وندتعيشو وندتغفخه وندتيجيو, نالحسج هللإف 
, فال ىادؼ لو, ومغ يزمل؛ ل لوِز أنفدشا وسيئات أعسالشا, مغ ييجه هللا؛ فال مُ 

 ....... .ج أف دمحم عبجه ورسػلو, وأشيال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لووأشيج أف 

 بعج,  امثع أ

حلظ لو  ,وال يذظ في ذلظ مدمع ,فإف شأف األخالؽ في ديششا اإلسالمي عطيع
 تعالى –فقاؿ نو بأخالقو آفي قخ  –صمى هللا عميو وسمع  – نبيشا –تعالى  -مجح هللا 

مغ  – عميو وسمع صمى هللا –أعمى الشبي حلظ كو  ,(ٔ): }َوِإن َظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيٍع{-
مشيا  ,ةويخخ آ فزائل دنيػية وأخخػ فحكخ ليا فزائل عجيجة مشيا شأف األخالؽ؛ 

عغ ف ,ةيأنو شيج ألصحاب األخالؽ الحدشة بالخيخ  ,حرخالعمى سبيل السثاؿ ال 
ا مع عبج هللا بغ عسخو, يحجثشا, إذ قاؿ: لع يكغ رسػؿ هللا مدخوؽ, قاؿ: كشا جمػس  
إف خياركع أحاسشكع »ا, وإنو كاف يقػؿ: ا وال متفحذ  حذ  صمى هللا عميو وسمع فا

  (.ٕ.)«اأخالق  

فعغ أسامة بغ  -تعالى  –مغ أحباب هللا  كاف ,وخمقغ دُ مغ حَ  ومشيا: أف
 اموسشا الخخع, , كأف عمى رؤ - صمى هللا عميو وسمع - شخيظ, قاؿ: كشا عشج الشبي

يا رسػؿ هللا, أفتشا في كحا, أفتشا يتكمع مشا متكمع, إذ جاءه ناس مغ األعخاب, فقالػا: 
اقتخض مغ  هللا قج وضع عشكع الحخج, إال امخؤأييا الشاس, إف »في كحا, فقاؿ: 

نعع, فإف »قالػا: أفشتجاوػ يا رسػؿ هللا؟, قاؿ: « عخض أخيو فحاؾ الحؼ حخج وىمظ
هللا؟, قاؿ:  ىػ يا رسػؿ ام, قالػا: و «, غيخ داء واحجإال أندؿ لو دواء   ؿ داء  شدِ هللا لع يُ 

                                                           

  .ٗ( سػرة القمع, اآلية: ٔ
, بخقع ٖٔ/ٛ( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, باب حدغ الخمق والدخاء, وما يكخه مغ البخل, جٕ

ٖٙٓ٘. 
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أحب الشاس إلى هللا »: , قالػا: فأؼ الشاس أحب إلى هللا, يا رسػؿ هللا؟, قاؿ«اليـخ»
  (.ٔ).«اق  مُ أحدشيع خُ 

ق مداوية لجرجة مُ جعل درجة حدغ الخُ  -صمى هللا عميو وسمع  -ومشيا: أنو 
 -صمى هللا عميو وسمع  -عغ عائذة, قالت: سسعت رسػؿ هللا ف ,الرائع السرمي

  (.ٕ).قو درجة الرائع القائع"مُ ؿ: "إف السؤمغ ليجرؾ بحدغ خُ يقػ 

ـ لقائع يجاىجاف أنفديسا؛ ألف في الرياـ والكياالرائع وا" قاؿ الكالباذؼ:
ع سشَ مخالفة الشفذ, إذ الشفذ حطيا واستستاعيا بالسصاعع والذخاب والشكاح, والرائع يُ 

ه, وبيحه األشياء تتقػػ ىحه عغ ىحه األشياء, والشفذ أمارة بالدػء, تجعػ إلى ىح
والرائع والقائع يجاىجاف كل واحج الشفذ, بالشـػ تخبػ وتشسػ, والكياـ يسشع الشػـ, 

قجره, وتعمػ رتبتو ا واحجة, فيعطع يجاىج نفد   اسفإن ,اس, ومغ جسعيمشيسا نفدو
ـَ َربِِّو } :- تعالى – قاؿ هللا ,بسجاىجتو نفدو ى الش ْفَذ َعِغ َوَنيَ َوَأم ا َمْغ َخاَؼ َمَقا

مداوغ أخالؽ  ل أثقاؿيجاىج نفدو في تحسُّ  اسقو, فإنمُ ومغ حدغ خُ  ,(ٖ){اْلَيَػػ 
ل غيخه ثقمو, ويتحسل أثقاؿ غيخه, وىػ حسِ ق ىػ الحؼ ال يُ مُ خُ الشاس؛ ألف الحدغ ال

 اسقو درجة الرائع القائع؛ ألنو يجاىج نفدو كمُ دغ خُ جياد كبيخ, فأدرؾ ىحا بحُ 
في الفعل الحؼ ىػ مجاىجة  اسالستػائي ؛ع القائع, فاستػيا في الختبةيجاىجىا الرائ

  .(ٗ.)"الشفذ

ضسغ ألصحاب األخالؽ الحسيجة بيت ا  -صمى هللا عميو وسمع  -ومشيا: أنو 
اؿ رسػؿ عغ أبي أمامة, قاؿ: قف ,نقػؿ في أعمى الجشة اسوإن ,ال نقػؿ في الجشة فقط

                                                           

( رواه ابغ حباف, صحيح ابغ حباف, باب حدغ الخمق, ذكخ البياف بأف مغ حدغ خمقو في الجنيا كاف مغ أحب ٔ
 .ٖٖٗ/ ٔصحيح الجامع الرغيخ وزياداتو ج , وصححو األلباني,ٙٛٗ, بخقع ٖٕٙ/ٕالشاس إلى هللا تعالى, ج

 , وصححو السحقق.ٜٛٚٗ, بخقع ٙٚٔ/ٚ( رواه أبػ داود, الدشغ, أوؿ كتاب األدب, باب في حدغ الخمق, جٕ
 .ٓٗ( سػرة الشازعات, اآلية: ٖ
 .ٜٕ٘( بحخ الفػائج السذيػر بسعاني األخبار صػ ٗ
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ببيت في ربس الجشة, لسغ تخؾ السخاء  (ٔ)عيعأنا ز : "- صمى هللا عميو وسمع -هللا 
ا, وببيت في وإف كاف مازح   ,ا, وببيت في وسط الجشة لسغ تخؾ الكحبوإف كاف محق  

  (.ٕ).غ خمقو"دُ أعمى الجشة لسغ حَ 

ق أثقل شيء في مُ دغ الخُ أخبخ أف حُ  –صمى هللا عميو وسمع  -ومشيا: أنو 
شيء  ام» , قاؿ:-صمى هللا عميو وسمع  -فعغ أبي الجرداء, عغ الشبي  ,ميداف العبج

ف هللا ليبغس الفاحر ق حدغ, وأمُ أثقل في ميداف السؤمغ يـػ الكيامة مغ خُ 
  (.ٖ.)«البحؼء

أوقع قػلو: )وإف هللا يبغس الفاحر البحؼء( مقابال  لقػلو: ))إف "قاؿ الصيبي: 
ىػ سػء ع في السيداف يػَض  امع في السيداف( داللة عمى أف أخف أثقل شيء يػَض 

  (.ٗ.)"قمُ الخُ 

فإنسا يجؿ عمى مكانة األخالؽ في ىحا الجيغ  ,فإف دؿ ىحا وغيخه الكثيخ
ياف بو في دتَ لو دور كبيخ ال يُ  مدافكاف ال اسول ,والتشفيخ مغ مداوئيا ,الحشيف

مغ أكثخ األشياء التي  –صمى هللا عميو وسمع  –جعمو نبيشا  ,دشيا وسيئيااألخالؽ حُ 
معاذ بغ جبل, قاؿ: قمت: يا رسػؿ هللا, وإنا عغ ف ,أو الشار جشةل العبج الجخِ تُ 

ثكمتظ أمظ يا معاذ, وىل يكب الشاس في الشار عمى  قاؿ: نتكمع بو؟لسؤاخحوف بسا 
  .(٘.)إال حرائج ألدشتيع؟ -ى مشاخخىع أو قاؿ: عم -وجػىيع 

                                                           

[. ٕٚ: }وأنا بو زعيع{ ]يػسف: -سبحانو وتعالى –ػلو ( الدعيع: الزامغ والكفيل, والدعامة: الكفالة ومشو قٔ
 .ٓٔٔ/ ٗمعالع الدشغ لمخصابي ج

 , وحدشو السحقق.ٓٓٛٗ, بخقع ٛٚٔ/ٚ( رواه أبػ داود, الدشغ , أوؿ كتاب األدب, باب في حدغ الخمق, جٕ
غ الخمق, ( رواه التخمحؼ وقاؿ: حجيث حدغ صحيح, سشغ التخمحؼ, أبػاب البخ والرمة, باب ما جاء في حدٖ
 .ٜٛ/ٔ, وصححو األلباني, صحيح الجامع الرغيخ وزياداتو جٕٕٓٓ, بخقع ٕٖٙ/ٗج
 .ٖٕٖ٘/ٓٔ( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الدشغ( جٗ
, وصححو األلباني, ٖٖٓٔٔ, بخقع ٕٗٔ/ٓٔ( رواه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب التفديخ, سػرة الدججة, ج٘

 .ٜٛ/ ٖالتخغيب والتخىيب جصحيح 
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 امعغ أكثخ  - صمى هللا عميو وسمع -أبي ىخيخة قاؿ: سئل رسػؿ هللا وعغ 
ل الشاس جخِ يُ  اموسئل عغ أكثخ  «تقػػ هللا وحدغ الخمق»ة, فقاؿ: ل الشاس الجشجخِ يُ 

     (.ٔ.)«الفع والفخج»الشار, فقاؿ: 

مػجبتاف لجخػؿ  -ق مُ تقػػ هللا وحدغ الخُ  -وىاتاف الخرمتاف "قاؿ الصيبي: 
ل عمى سِ ذتَ سُ ف ,الفع امأ ,لجخػؿ الشار, فأوقع الفع والفخج مقابال  ليسا اسالجشة ونكيزي

  (.ٕ.)"المداف, وحفطو مالؾ أمخ الجيغ كمو, وأكل الحالؿ رأس التقػػ كمو

قف عمى وددت أف أ ,العطيع ىحا الذأفداف وكاف لمّ  ,كاف األمخ كحلظ اسل
 ,يشتبو ليا السدمسػف؛ فيجتشبػىا حتى ,لسداوغ التي يتمفع بيا ىحا المدافبعس ا

 ووضعت لجراستيا ,الدب والذتع عشيا ىيوىحه الَسَداَءة التي أردت أف أتحجث 
  - :وعشػان ا أسسيت

َ"َ
َّ
ََبِٛفَعٍىَبةَيفَاٌٛلفزخَاٌىشٌَُاٌٛ٘

ُ
َٔ َٙ

 
ًََعََِٕٗٓاٌس
 
َ"بة َج

؟ شيي العاـ عشودليل ال امو  ؟ابِ بَ الفخؽ بيشو وبيغ الدِّ  ام؟ و بِّ تعخيف الد   اسف
ومغ ورد فيو و؟ والرحابة والتابعيغ مش - صمى هللا عميو وسمع -مػقف الشبي  امو 

  ؟نيي خاص عغ سبو

في كتابتو  وقج سخت ,عفي ىحا البحث الستػاِض  وعشاإلجابة حاوؿ سأ امىحا 
  - :عمى الشحػ التالي

:   .الكخيع عمى الشيي إف وجج االستجالؿ بالقخآف أوًلا

  .مغ األحاديث اتفق السحجثػف عمى صحتو بسااالستجالؿ  ثانياا:
                                                           

( رواه التخمحؼ وقاؿ: حجيث صحيح غخيب, سشغ التخمحؼ, أبػاب البخ والرمة, باب ما جاء في حدغ الخمق, ٔ
 .ٜٙٙ/ٕ, وحدشو األلباني, سمدمة األحاديث الرحيحة جٕٗٓٓ, بخقع ٖٖٙ/ٗج
 .ٕٖٔٔ/ٓٔ( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الدشغ( جٕ
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ىع أكثخ لكغ و  ,مغ األحاديث صحتو فيمف السحجثػف بسا اختاالستجالؿ  ثالثاا:
  .عمى صحتو أو حدشو

في عشاويغ السحجثػف عمى ضعفو )غ ذكخ ما اتفق ع أعخضت رابعاا:
  .الشػاىي(

ا: باتفاؽ السحجثيغ أو مغ األحاديث سا ضعف ل مغ باب العمع وضعت خامدا
القارغ يكػف  ىشاؾ عمى ضعفو حتى ونبيت ,البحثفي آخخ مدتقال   فرال   أكثخىع

  .مشو عمى بيشة

 : فرػؿ البحث أربعة ستد  قَ  وأخيخاا:

  .ابِ بَ والفخؽ بيشو وبيغ الدِّ  بِّ تعخيف الد   األول: الفرل

 صمى هللا عميو وسمع -الشبي ومػقف  بِّ الشيي العاـ عغ الد   الثاني: الفرل
  .والرحابة والتابعيغ مشو -

  .غ سبوعصحيح َمغ ورد نيي خاص  الثالث: الفرل

  .َمغ ورد نيي خاص ضعيف عغ سبو الخابع: الفرل

   ,قػؿ وباهلل التػفيق والعػف والسجدفأ
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َاٌفصًَاألٚي

بة َ
 
ج
 
َٚاٌفشقَثٍَٕٗٚثنيَاٌس

 
ت
َّ
ََرعشٌفَاٌس

َِجذضني:ََعٍىٌَٕٚمسَُ٘زاَاٌفصً

ََادلجذشَاألٚي:
َّ
َرعشٌفَاٌس

 
ََ.ت

ََادلجذشَاٌضبًٔ:
َّ
بة َاٌفشقَثنيَاٌس

 
ج
 
َٚاٌس

 
ََ.ت
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 األوؿ السبحث

َـرعشٌَ
َّ
َـــفَاٌس

 
َت

 ويشقدع ىحا السبحث مصمبيغ: 

 لغة:  بِّ الد   تعخيف: السطلب األول

  : الذتع والقصع.ىػ بُّ الد  

( الذتع والقصع والصعغ وبابو رد, و )التداب( التذاتع بُّ قاؿ الخازؼ: )الد  
الشاس. بة يدبو والتقاشع. وىحا )سبة( عميو بالزع أؼ عار يدب بو. ورجل س

  (.ٔ.))سببة( كيسدة يدب الشاسو

ا:  بِّ الد  تعخيف : السطلب الثاني  اصصالح 

  (.ٕ).: الذتع, وندبة الذخز إلى العارىػ بُّ الدُّ 

فيػ سّب, وإف  ,ذكخ العيب, فإف كاف في مقابمة الذخز ىػ: بُّ الد  وقيل 
  (.ٖ).و غيبةفيػ بيتاف وسّب أ ,فيػ غيبة, وإف كاف كحب ا ,كاف في غيبتو

  

                                                           

 .٘ٗٔ,  ٗٗٔ/ٔ, والرحاح تاج المغة وصحاح العخبية جٓٗٔ( مختار الرحاح صػ ٔ
 .ٜٖٙ/ ٖ( الكػثخ الجارؼ إلى رياض أحاديث البخارؼ جٕ
 .ٖٔٙ/ٕ( فتح ذؼ الجالؿ واإلكخاـ بذخح بمػغ السخاـ جٖ
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 الثاني السبحث

َاٌفشقَثني
َّ
ََاٌس

 
ََت

 
َٚاٌس
 
َبة َج

, ومشيع مغ يقػؿ: ا وسباب امرجر سب يدب سب   اسكالى ابُ بَ والدِّ  بُّ الد  
ليذ فيو, بخالؼ  امفي اإلنداف و  اسالدباب أشج مغ الدب؛ ألف الدباب يكػف ب

  (.ٔ).الدب
 

فيو,  ام, وىػ أف يقػؿ في الخجل بِّ أشج مغ الد   ابُ بَ الدِّ " :قاؿ إبخاليع الحخبي
  (.ٕ)." ليذ فيو, يخيج بحلظ عيبتو امو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٜ/ٖ( شخح كتاب الفتغ مغ صحيح البخارؼ لعبجالكخيع الخزيخ جٔ
 .ٛٚٔ/ٓٔصحيح البخارؼ لمقدصالني ج ( إرشاد الدارؼ لذخحٕ
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َاٌفصًَاٌضبًٔ

َ
 
ت
َّ
َإًٌَٙاٌعبََعَٓاٌس

َٚاٌصذبثخَٚاٌزبثعنيَِٕٗ - ملسو هيلع هللا ىلص -ِٚٛلفَإٌجًَ

َِجذضني:َعٍىٌَٕٚمسَُ٘زاَاٌفصًَ

َٚاٌزذزٌشَِٕٗ
 
ت
َّ
ََ.ادلجذشَاألٚي:َإًٌَٙاٌعبََعَٓاٌس

َ َإٌجً َِٛلف َٚاٌزبثعنيََِٓ - ملسو هيلع هللا ىلص -ادلجذشَاٌضبًٔ: ٚاٌصذبثخ

بة َ
 
ج
 
ََ.اٌس
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َاألٚيَادلجذش

َاٌعبََعََٓإًٌٙ
 
ت
َّ
َٚاٌزذزٌشََِٕٗاٌس

يجج  -صمى هللا عميو وسمع  -أحاديث نبيشا وفي  ,القخآف الكخيعل في الستأمِّ 
ا أـ جش ا إنكاف ىحا السخمػؽ أء سػا ,والتححيخ مغ سب كل السخمػقات ,الشيي العاـ د 

 فاجييخ  –صمى هللا عميو وسمع  - ونبيو -تعالى  –هللا  أـ ممك ا أـ حيػان ا؛ وذلظ ألف
غ العامة عالشػاىي التححيخات و ىحه  ومغ ,مغ الفحر والبحاءة لداف السدمع اأف يصيخ 

 يمي:  امالدب والذتع 

ْعُمػَماٌت َفَسْغ َفَخَض ِفيِيغ  اْلَحج  َفاَل }اْلَحجُّ َأْشُيٌخ مَ  –تعالى  –قاؿ هللا  – ٔ
ُدوا َفِإف  َخْيَخ  َرَفَث َواَل ُفُدػَؽ َواَل ِجَجاَؿ ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُمػا ِمْغ َخْيٍخ َيْعَمْسُو َّللا ُ َوَتَدو 

  (.ٔ.)الد اِد الت ْقَػػ َوات ُقػِف َياُأوِلي اأْلَْلَباِب{

 وجو الجًللة: 

تعالى  –وذلظ في قػلو  ,ه اآلية الكخيسة عمى الشيي عغ الدب مصمق ادلت ىح
قاؿ العيشي: "وقاؿ آخخوف: الفدػؽ ىيشا  ,عمى قػؿ بعس السفدخيغ ,{َواَل ُفُدػؽَ } –

َباب, قالو ابغ عباس وابغ عسخ وابغ الدبيخ ومجاىج والدجؼ وإبخاليع والحدغ"   (.ٕ.)الدِّ

وىسا مرجراف  ,أف الفدق والفدػؽ واحجفاعمع  ,أما الفدػؽ " الخازؼ: قاؿو 
وقج ذكخنا فيسا قبل أف الفدػؽ ىػ الخخوج عغ الصاعة, واختمف لفدق يفدق, 

قالػا: ألف المفع صالح  ,غ السحققيغ حسمػه عمى كل السعاصيفكثيخ م ,السفدخوف 
فحسل المفع  ,يء يػجب االنتياء عغ جسيع أنػاعولمكل ومتشاوؿ لو, والشيي عغ الذ

                                                           

 .ٜٚٔ( سػرة البقخة, اآلية: ٔ
 .ٜٓٔ/ ٜ( عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ لمعيشي جٕ
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}َفَفَدَق  :-تعالى  -خ دليل, وىحا متأكج بقػلو تحكع مغ غيأنػاع الفدػؽ؛  عمى بعس
  .(ٕ).}َوَكخ َه ِإَلْيُكُع اْلُكْفَخ َواْلُفُدػَؽ َواْلِعْرياَف{وبقػلو:  ,(ٔ)َعْغ َأْمِخ َربِِّو{

  ا:وذىب بعزيع إلى أف السخاد مشو بعس األنػاع ثع ذكخوا وجػى   

 –فقػلو  ,واحتجػا عميو بالقخآف والخبخ, أما القخآف ,بابَ السخاد مشو الدِّ  األول:
يساِف{: - تعالى  فقػلو ,وأما الخبخ ,(ٖ)}َوال َتشاَبُدوا ِباأْلَْلقاِب ِبْئَذ ااِلْسُع اْلُفُدػُؽ َبْعَج اإْلِ

  (.ٗ.)«السدمع فدػؽ وقتالو كفخ ابُ بَ سِ : »- عميو الرالة والدالـ -

قاؿ انتييت إلى الشبي  -ي هللا عشو رض –عغ سميع بغ جابخ اليجيسي  - ٕ
وىػ محتب في بخدة لو وإف ىجبيا لعمى قجميو فقمت يا  –صمى هللا عميو وسمع  -

ولػ أف تفخغ  ,أوصشي قاؿ: "عميظ باتقاء هللا وال تحقخف مغ السعخوؼ شيئ ا ,رسػؿ هللا
زار؛ وإياؾ وإسباؿ اإل ,وتكمع أخاؾ ووجيظ إليو مشبدط ,مغ دلػؾ في إناء السدتقي

خه بذيء فال تع وإف امخؤ عيخؾ بذيء يعمسو فيظ؛ ,وال يحبيا هللا ,فإنيا مغ السخيمة
سببت بعجه  اسقاؿ: ف ,وال تدبغ شيئ ا ,دعو يكػف وبالو عميو وأجخه لظ ,تعمسو مشو

  (.٘)."ادابة  وال إندان  

ميو الرالة ع -عيج  اسأؼ: ال تذتسو, وإن« "اال تدبغ أحج  »قاؿ اليخوؼ: 
  (.ٙ.)"فشياه عشو ,عمسو أنو كاف الغالب عمى حالو ذلظعجـ الدب؛ ل -ـ والدال

                                                           

 .ٓ٘( سػرة الكيف, اآلية: ٔ
 .ٚ( سػرةالحجخات, اآلية: ٕ
 .ٚ( سػرةالحجخات, اآلية: ٖ
كتاب اإليساف, باب بياف قػؿ  ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, باب ما يشيى مغ الدباب والمعغ,ٗ

, وصحيح مدمع, كتاب ٗٗٓٙ, بخقع ٘ٔ/ٛ, ج«سباب السدمع فدػؽ وقتالو كفخ»الشبي صمى هللا عميو وسمع: 
. ٗٙ, بخقع ٔٛ/ٔ, ج«سباب السدمع فدػؽ وقتالو كفخ»اإليساف, باب بياف قػؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع: 

 .ٕٕٚ /ٔ, وتفديخ البغػؼ جٖٚٔ/٘زؼ جيشطخ : مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ لمخا
, ٕٔ٘, بخقع ٜٕٚ/ٕ( رواه ابغ حباف, صحيح ابغ حباف, كتاب البخ واإلحداف, فرل مغ البخ واإلحداف, ج٘

 وصححو السحقق شعيب األرنؤوط.
 .ٖ٘ٗٔ/ ٗ( مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح جٙ
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السدمع عغ الدب  -صمى هللا عميو وسمع  - لمحجيث نيي ثانيةوفي رواية 
صمى هللا  -قاؿ رسػؿ هللا  ,مع أنو يجػز لو االنترار لشفدو ,حتى وإف كاف مدبػب ا

تعمع فيو, فإنو يكػف  اسدبو بيعمسو فيظ؛ فال ت اسوإذا سبظ رجل ب» :-عميو وسمع 
  (.ٔ.)«ووبالو عميو ,أجخ ذلظ لظ

 –صمى هللا عميو وسمع  -أمخ رسػؿ هللا  ,في ىحا الحجيث" قاؿ الصحاوؼ:
  .(ٕ.)وتخؾ الدباب لسغ سب" ,بالرفح

وإال فإنو يجػز االنترار  ,والحجيث حث عمى األفزل" قاؿ الرشعاني:و 
في  امفقاؿ: عمع  ,قيل لمحدغ: ذكخؾ الحجاج بدػء ,(ٖ){}َوَلَسِغ اْنَتَرَخ َبْعَج ُضْمِسوِ 

  (.ٗ.)"كدب رىيغ اسوكل امخغ ب ,فشصق عغ ضسيخؼ  ,نفدي

خه أنت ال تعف ,وإف امخؤ شتسظ وعيخؾ بأمخ ليذ ىػ فيظشاوؼ: "وقاؿ الس
ومغ ذـ الشاس ولػ بحق؛ ذمػه  ,بأمخ ىػ فيو؛ ألف التشده عغ ذلظ مغ مكاـر األخالؽ

 غ ثع قاؿ بعزيع:وم ,ولػ بباشل

 (.٘.)" ومغ دعى الشاس إلى ذمو, ذمػه بالحق وبالباشل

أف ندب,  - صمى هللا عميو وسمع -عغ سسخة, قاؿ: نيانا رسػؿ هللا  - ٖ
وقاؿ: " إف كاف أحجكع سابا صاحبو ال محالة, فال يفتخؼ عميو, وال يدب والجيو, وال 

, أو ليقل: إنظ جباف, أو لكاف يعمع ذلظ, فميقل: إنظ لبخي يدب قػمو, ولكغ إف
  (.ٙ.)ليقل: إنظ كحوب, أو ليقل: إنظ لؤـو "

                                                           

, وصححو األلباني, سمدمة ٜٙٔٙ, بخقع ٖٗٗ/ٛر, ج( رواه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب الديشة, مػضع اإلزأ
 .ٓٓٔ/ٖاألحاديث الرحيحة ج

 .ٔٗٗ/ ٛ( شخح مذكل اآلثار الصحاوؼ جٕ
 .ٔٗ( سػرة الذػرػ, اآلية : ٖ
 .ٚٛ/ٕ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٗ
 .ٕٔٔ/ٔ( فيس القجيخ لمسشاوؼ ج٘
, وقاؿ ٖٓٓٚ, بخقع ٖٕ٘/ٚج, اف بغ سسخة عغ أبيوسميسرواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب الديغ, ( ٙ

 .ٗٚ/ٛمجسع الدوائج ج رواه الصبخاني والبدار, وإسشاد البدار فيو متخوؾ, وفي إسشاد الصبخاني مجاىيل.الييثسي: 
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َاٌضبًَٔجذشادل

ََ- ملسو هيلع هللا ىلص -ِٛلفَإٌجًَ
 
َٚاٌصذبثخَٚاٌزبثعنيََِٓاٌس
 
َبة َج

 ثالثة مصالب: عمى ويشقدع ىحا السبحث 

َبابِ ََ- ملسو هيلع هللا ىلص -مػقف الشبي   السطلب األول:   .مغ الدِّ

َباِب.  –رضػاف هللا عمييع  –مػقف الرحابة  الثاني: السطلب  مغ الدِّ

َبابِ  –رحسة هللا عمييع  –مػقف التابعيغ  السطلب الثالث:   .مغ الدِّ

 وفيسا يمي بياف ىحه السصالب: 

ََ- ملسو هيلع هللا ىلص -ِٛلفَإٌجًََ:َادلطٍتَاألٚي
 
ََِٓاٌس
 
َبة َج

صمى هللا  -ىػ الشبي  الدبال يذظ أحج مغ السدمسيغ أف أبعج الشاس عغ 
وقج جاء  ,–عد وجل  –بأخالقو مغ قبل ربو في القخآف ألنو السسجوح  ؛- عميو وسمع

  -ومغ ىحه األحاديث ما يمي: ,يؤيج ذلظ اممغ األحاديث الشبػية 

ا, وال  - صمى هللا عميو وسمع - عغ أنذ, قاؿ: لع يكغ رسػؿ هللا -أ  فاحذ 
 (. ٔ.)«ما لو تخب جبيشو»ؿ عشج السعتبة: لعان ا, وال سباب ا, كاف يقػ 

( فإف قمت: بشاء فعل لمتكثيخ أو ا وال سباب اقاؿ الصيبي: قػلو: )وال لعان  
 ؟.                                                             ال يدتمـد نفي المعغ والدب مصمق المسبالغة, ونفيو 

 -صمى هللا عميو وسمع  -و وارد في مجحو خ؛ ألنبَ عتَ قمت: السفيػـ ىشا غيخ مُ 
الكفار والسشافقيغ, أؼ ليذ فإف أريج التكثيخ؛ فيعتبخ بحدب مغ يدتحق المعغ مغ 

حيث السعشى: أف المعغ بمغ في العطع  كاف ,لكل واحج مشيع, وإف أريج السبالغة لعان ا
                                                           

 .ٙٗٓٙ, بخقع ٘ٔ/ٛ( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, باب ما يشيى مغ الدباب والمعغ, جٔ
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: }َوَأف  َّللا َ -عالى ت –بميغ المعغ, نحػ قػلو  العغ بسثمو لعان الكاف ال ,لػال االستحقاؽ
ـٍ ِلْمَعِبيِج{   (.ٔ.)َلْيَذ ِبَطال 

وقػلو: )تخب جبيشو(: أؼ غاية ما يقػؿ عشج الغزب والسخاصسة ىحه الكمسة, 
ا ذات وجييغ, إذ يُ  عمى السقػؿ لو بسعشى رغع أنفظ,  ل أف تكػف دعاء  سَ حتَ وىي أيز 

  (.ٕ.)لو بسعشى سجج هلل وجيظ وأف تكػف دعاء  

يجعػ  -صمى هللا عميو وسمع  - لج بغ أبي عسخاف قاؿ: بيشا رسػؿ هللاعغ خاو 
إف هللا لع  ,يا دمحم" فدكت, فقاؿ: ؛إليو أف اسكت امفأو  ,إذ جاءه جبخئيل ,عمى مزخ
َلْيَذ َلظ مغ اأْلَمخ َشْيء ا }بعثظ رحسة, ولع يبعثظ عحاب   اسا, وإنا وال لعان  يبعثظ سباب  

ثع عمسو ىحا القشػت: الميع إنا ندتعيشظ  ,(ٖ){عحبيع َفِإن ُيع َضاِلُسػفَ َأو َيُتػب َعَمْيِيع َأو ي
وندتغفخؾ, ونؤمغ بظ, ونخزع لظ, ونخمع ونتخؾ مغ يكفخؾ, الميع إياؾ نعبج, ولظ 
نرمي وندجج وإليظ ندعى ونحفج, ونخجػ رحستظ ونخذى عحابظ, ونخاؼ عحابظ 

  (.ٗ) ."بالكافخيغ ممحقالجج إف عحابظ 

عذخ  -صمى هللا عميو وسمع  -خجمت رسػؿ هللا : "ذ قاؿعغ أن -ب 
 عَ سبشي سبة قط, وال قاؿ لي: أؼ قط, وال قاؿ لذيء فعمتو: لِ  امسشيغ, ال وهللا 

  (.ٙ)."سب سبة قط امو وفي رواية " ,(٘)"و, وال لذيء لع أفعمو: أال فعمتوفعمت

 -و وسمع صمى هللا عميو وآل -قاؿ: قجـ رسػؿ هللا  ,وعشوفي رواية أخخػ 
إف  ,فقالت: يا رسػؿ هللا ,فحىبت بي أمي إليو ,لسجيشة وأنا يػمئح ابغ ثساف سشيغا

فاقبل  ,ولع أجج ما أتحفظ إال ابشي ىحا ,األنرار ونداءىع قج أتحفػؾ غيخؼ  رجاؿ
                                                           

 .ٕٛٔاآلية :  ( سػرة آؿ عسخاف,ٔ
 .ٖٗٓٚ/ ٕٔ( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الدشغ( جٕ
 .ٕٛٔ( سػرة آؿ عسخاف, اآلية : ٖ
, الدشغ ٗ ا مػصػال  ( رواه البييقي وقاؿ: ىحا مخسل, وقج روؼ عغ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو صحيح 

 .ٕٖٗٔ, بخقع ٜٕٛ/ٕلقشػت, جالكبخػ, جامع أبػاب صفة الرالة, باب دعاء ا
 , وصححو السحقق شعيب األرنؤوط وآخخوف.ٖٖٗٓٔ, بخقع ٖٖ٘, ٖٖٗ/ٕٓ( أخخجو أحسج, السدشج, ج٘
ا, صػ ٙ  .ٜٖٔ, بخقع ٛٗ( رواه أبػ الذيخ, ذكخ األقخاف وروايتيع عغ بعزيع بعز 
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عذخ  -صمى هللا عميو وآلو وسمع  -ا لظ قاؿ: فخجمت رسػؿ هللا مشي يخجمظ ما بج  
وؿ ما وكاف أ ,ولع يعبذ في وجيي ,ولع يدبشي ,قطفمع يزخبشي ضخبة  ,سشيغ

وإف  ,افسا أخبخت بدخه أحج   ,«ااكتع سخؼ تكغ مؤمش   ,يا بشي»أوصاني بو أف قاؿ: 
 ؛يدألششي أف أخبخىغ بدخه -صمى هللا عميو وآلو وسمع  -وأزواج الشبي  ,كانت أمي

  (.ٔ) ....ا"ا أبج  فال أخبخىغ وال أخبخ بدخه أحج  

صمى  -مػقف نبيشا  -رضي هللا عشو  –أكج لشا أنذ  ,يثيغففي ىحيغ الحج
ا يقاؿ فقط. ,مغ الدب -هللا عميو وسمع    مغ خالؿ واقع معاش ال كالم 

صمى هللا  -عغ أبي ىخيخة, قاؿ: دخل أعخابي السدجج, ورسػؿ هللا  - ج
جالذ, فقاؿ: الميع اغفخ لي ولسحسج, وال تغفخ ألحج معشا! فزحظ  -عميو وسمع 

ا", ثع ولى, حتى إذا وقاؿ: "لقج احتطخت واسع   -صمى هللا عميو وسمع  -هللا  رسػؿ
كاف في ناحية السدجج فذج يبػؿ, فقاؿ األعخابي بعج أف فقو: فقاـ إلّي, بأبي وأمي, 
فمع يؤنب ولع يدب, فقاؿ: "إف ىحا السدجج ال يباؿ فيو, وإنسا بشي لحكخ هللا 

  (.ٕ.)«غ عمى بػلو ولمرالة", ثع أمخ بدجل مغ ماء, فأفخ 

  (.ٖ.)"وحدغ خمقو - صمى هللا عميو وسمع -وفيو رأفة الشبي قاؿ الجكشي: "

قػلو: )فمع يؤنب( األعخابي مغ التأنيب؛ وىػ السبالغة في " وقاؿ اليخرؼ:
التػبيخ والتعشيف, )ولع يدب( األعخابي؛ أؼ: لع يذتسو؛ أؼ: لع يػبخو ولع 

  (.ٗ.)يذتسو"
                                                           

ال يخوػ عغ أنذ بيحا  , وقاؿ عكبو: ٙ٘ٛ, بخقع ٓٓٔ/ٕ( رواه الصبخاني, السعجع الرغيخ, باب السيع, جٔ
 التساـ إال بيحا اإلسشاد, تفخد بو مدمع األنرارؼ وكاف ثقة.

, بخقع ٕٖٖ/ٔ( رواه ابغ ماجو, الدشغ, أبػاب الصيارة وسششيا, باب األرض يريبيا البػؿ كيف تغدل , جٕ
 , وصححو السحقق شعيب األرنؤوط وآخخوف.ٕٛ٘

َراِرؼ في َكْذِف َخبَ ٖ  .ٚ٘ٔ/٘ايا َصِحيْح الُبَخارؼ ج( كػَثخ الَسَعاني الج 
مخشج ذوؼ الحجا والحاجة إلى سشغ ابغ ماجو والقػؿ السكتفى عمى سشغ »( شخح سشغ ابغ ماجة السدسى ٗ

 .ٕٛٓ/ٗج« السرصفى
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صمى هللا  - لحكع الدمسي قاؿ: بيشا أنا مع رسػؿ هللاعغ معاوية بغ ا - د
, فقمت: يخحسظ هللا,إذ عصذ  ,في الرالة -عميو وسمع  قاؿ:  رجل مغ القـػ

ثكاله, ما لكع تشطخوف إلي؟ قاؿ: فزخب القـػ  فحجقشي القـػ بأبرارىع, فقمت: وا
لكشي سكت, بأيجييع عمى أفخاذىع, فمسا رأيتيع يدكتػنشي, قمت: ما لكع تدكتػنشي؟ 

, فبأبي ىػ وأمي, ما رأيت - صمى هللا عميو وسمع -قاؿ: فمسا انرخؼ رسػؿ هللا 
ا مشو, وهللا ما ضخبشي, وال كيخني, وال سبشي, ولكغ ا قبمو وال بعجه أحدغ تعميس  معمس  

إف صالتشا ىحه ال يرمح فييا شيء مغ كالـ الشاس, إنسا ىي التدبيح, »قاؿ: 
  (.ٔ.)«والتكبيخ, وتالوة القخآف

وال أغمع عمّي  ,أؼ ما انتيخني "وال كيخني وال سبشي: "وقػلو" قاؿ الدبكي:
  (.ٕ.)بػجو عبػس" -وسمع  عميو صمى هللا -وال استقبمشي  ,القػؿ

وإثبات كساؿ  ,)وال سبشي( أراد نفي أنػاع الدجخ والعشفوقاؿ ابغ الكيع: "
  (.ٖ.)اإلحداف والمصف"

ولكغ قج يذكل عمى  ,مغ الدباب -ميو وسمع صمى هللا ع -مػقف نبيشا ىحا 
قالت: دخل عمى رسػؿ  -رضي هللا عشيا  – عغ عائذةفىحا حجيث عائذة اآلتي: 

ىػ فأغزباه,  امرجالف فكمساه بذيء, ال أدرؼ  - صمى هللا عميو وسمع - هللا
 اما, خخجا, قمت: يا رسػؿ هللا مغ أصاب مغ الخيخ شيئ   اسفمعشيسا, وسبيسا, فم

 امعمست  امأو , قاؿ: "َوَسَبْبَتُيَسا اسَلَعْشَتيُ قالت: قمت: « ذاؾ امو »ىحاف, قاؿ:  أصابو
أنا بذخ, فأؼ السدمسيغ لعشتو, أو سببتو فاجعمو  اسشارشت عميو ربي؟ قمت: الميع إن

صمى هللا عميو  -عغ أبي ىخيخة, قاؿ: سسعت رسػؿ هللا وفي رواية  ,"اوأجخ   لو زكاة  
يغزب البذخ, وإني قج اتخحت  اسدمحم بذخ, يغزب ك اسع إنالمي»يقػؿ:  -وسمع 

                                                           

, ٖٗ٘ٔ, بخقع ٕٜٗ/ٕ( رواه الجارمي, سشغ الجارمي, كتاب الرالة, باب الشيي عغ الكالـ في الرالة, جٔ
 سج الجاراني.وصححو السحقق حديغ سميع أ

 .ٖٓ/ ٙ( السشيل العحب السػرود شخح سشغ اإلماـ أبي داود لمدبكي جٕ
 .ٓٗٔ/ٖ( عػف السعبػد وحاشية ابغ الكيع جٖ
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مؤمغ آذيتو, أو سببتو, أو جمجتو, فاجعميا لو كفارة,  اسا لغ تخمفشيو, فأيعشجؾ عيج  
  (.ٔ.)«بو بيا إليظ يػـ الكيامةخِّ قَ وقخبة, تُ 

سب  –صمى هللا عميو وسمع  -يبيغ أف الشبي بخوايتيو فيحا الحجيث الرحيح 
ا آخخيغ غيخىسا ,ىحيغ الخجميغألولى في الخواية ا  ,وفي الخواية الثانية سب أناس 

صمى هللا  - سبق مغ األحاديث التي تشفي سبو امفكيف يجسع بيغ ىحا الحجيث و 
  ؟مغ الخمقألحج  - عميو وسمع

الجعاء عمى  -صمى هللا عميو وسمع  -كيف يرجر مغ الشبي : عخاقيقاؿ ال
عميو الرالة  -ف يدبو أو يمعشو أو يجمجه وىػ  لمجعاء عميو وكيغ ليذ أىال  مَ 

  ؟اا وسيػ  معرـػ عغ الكبائخ والرغائخ عسج   -والدالـ 

  ومخترخه وجياف: ,أجاب بو العمساء ام: قاؿ الشػوؼ: الجػاب )قمت( 

 ,وفي باشغ األمخ -تعالى  –أف السخاد ليذ بأىل لحلظ عشج هللا  أحجىسا:
استحقاقو لحلظ  – صمى هللا عميو وسمع -لو  فيطيخ ,ولكشو في الطاىخ مدتػجب لو

 صمى هللا عميو وسمع - وىػ ,كػف في باشغ األمخ ليذ أىال  لحلظوي ,بأمارة شخعية
  .وهللا يتػلى الدخائخ ,مأمػر بالحكع بالطاىخ -

خخج  اسبل ىػ م ,وقع مغ سبو ودعائو ونحػه ليذ بسقرػد امإف  والثاني:
« تخبت يسيشظ وعقخػ حمقى»كقػلو  ,بال نيةعمى عادة العخب في وصل كالميا 

ال »وفي حجيث معاوية  ,«ال أكثخ هللا مشظ»وكقػلو في حجيث أنذ ليتيسة أـ سميع 
 -فخاؼ  ,ونحػ ذلظ ال يقرجوف بذيء مغ ذلظ حكيقة الجعاء, (ٕ)«أشبع هللا بصشو

سبحانو  -فدأؿ ربو  ,مغ ذلظ إجابة أف يرادؼ شيء -عميو وسمع صمى هللا 
                                                           

( رواىسا مدمع, صحيح مدمع, كتاب البخ والرمة واآلداب, باب مغ لعشو الشبي صمى هللا عميو وسمع, أو سبو, ٔ
 .ٕٔٓٙ,  ٕٓٓٙ, بخقع ٕٚٓٓ/ٗاة وأجخا ورحسة, جأو دعا عميو, وليذ ىػ أىال لحلظ, كاف لو زك

( رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب البخ والرمة واآلداب, باب مغ لعشو الشبي صمى هللا عميو وسمع, أو سبو, أو ٕ
 .ٕٗٓٙ, بخقع ٕٓٔٓ/ٗدعا عميو, وليذ ىػ أىال لحلظ, كاف لو زكاة وأجخا ورحسة, ج
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كاف  اسوإن ,ورغب إليو في أف يجعل ذلظ رحسة وكفارة وقخبة  وشيػر ا وأجخ ا -ى وتعال
ا  -صمى هللا عميو وسمع  -ولع يكغ  ,يقع مشو ىحا في الشادر الذاذ مغ األزماف فاحذ 

ا وال لعان ا وال مشتق قالػا لو ادع عمى دوٍس فقاؿ »وقج صح أنيع  ,لشفدو اس  وال متفحذ 
ا   .(ٕ.)«الميع اغفخ لقػمي فإنيع ال يعمسػف » قاؿ:و  ,(ٔ)«الميع اىج دوس 

  

                                                           

, بخقع ٗٚٔ/٘ؼ, باب قرة دوس, والصفيل بغ عسخو الجوسي, ج( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب السغاز ٔ
, وصحيح مدمع, كتاب فزائل الرحابة, باب مغ فزائل غفار, وأسمع, وجييشة, وأشجع, ومديشة, وتسيع, ٕٜٖٗ

 .ٕٕٗ٘, بخقع ٜٚ٘ٔ/ٗودوس, وشيئ ج
, وصحيح ٖٚٚٗ , بخقع٘ٚٔ/ٗ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب أحاديث األنبياء, باب حجيث الغار, جٕ

,  ٕ٘ٔ/ ٙٔ. شخح الشػوؼ عمى مدمع جٕٜٚٔ, بخقع ٚٔٗٔ/ٖمدمع, كتاب الجياد والديخ, باب غدوة أحج, ج
 .ٖٔ/ٛ, وشخح التثخيب في شخح التقخيب لمعخاقي جٖ٘ٔ
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َادلطٍتَاٌضبًٔ

بة َََِٓ–سضٛاَْاهللَعٍٍََُٙ–ِٛلفَاٌصذبثخَ
 
ج
 
ََاٌس

صمى هللا عميو  -فقج اتخحوا الشبي  -رضػاف هللا عمييع  -الرحابة الكخاـ  امأ
 ,يشيي عغ الدب -صمى هللا عميو وسمع  -فسشح أف سسعػا الشبي  ,أسػة ليع –وسمع 

ا  ,اقتخبػا مشو شخؼ عيغ اسف كشا نفتخخ  قاؿ:" –رضي هللا عشو  –حتى أف أند 
, يقػؿ بعزشا لبعس: أنا - صمى هللا عميو وسمع - باألعساؿ عمى عيج رسػؿ هللا

أكثخ مشظ غدوا, وأنا أكثخ مشظ صجقة, وأنا أكثخ مشظ حجا, وأنا أكثخ مشظ ذكخا, 
ثالث كمسات فيسا بيشيع,  -عميو وسمع  صمى هللا -وكاف مشتيى سباب أصحاب دمحم 

ال يحكخوف اآلباء واألميات, وإنسا كاف يقػؿ الخجل ألخيو: إنظ لجباف عمى العجو أف 
تقاتمو, إنظ لبخيل بالساؿ أف تشفقو, إنظ لشؤـو عغ الحكخ إذا سسعتو, ىحا كاف سباب 

 (.ٔ)."صمى هللا عميو وسمع  -أصحاب رسػؿ هللا 

 : لمدب مصمق ا -رضػاف هللا عمييع  -جتشاب الرحابة مغ ا نساذج يمي اسوفي

 ياه الشبين اس  ل – ووقج سبق حجيث -سميع بغ جابخ اليجيسي فيحا سيجنا  -أ 
عغ الدب ماذا كاف مػقفو؟ كاف مػقفو مغ ىحا الشيي  –صمى هللا عميو وسمع  -

ابة  وال سببت بعجه د اسف" :-رضي هللا عشو  – ولحلظ قاؿ ,عمى التأبيج االجتشاب
ا, وال بعيخ ا, وال شاة " اسقاؿ: ف" :وفي رواية ثانية ,إندان ا"   .(ٕ).سببت بعجه حخ ا, وال عبج 

وال شاة( أشار بو إلى  اوال بعيخ   اوال عبج   سببت بعجه حخًّا اسقاؿ البكخؼ: )ف
  (.ٖ.)وعجـ السذاحشة في شيء مغ ذلظ ,كساؿ االمتثاؿ

                                                           

, باب فزل ما لمعبج في حدغ الشية لمخمق, التخغيب في فزائل األعساؿ وثػاب ذلظابغ شاىيغ, ( رواه ٔ
 .ٕٗ٘ , بخقعٙ٘ٔ/ٔج
, ٗٛٓٗ, بخقع ٔٛٔ/ٙ( رواه أبػ داود, سشغ أبي داود, أوؿ كتاب المباس, باب م اجاء في إسباؿ اإلزار , جٕ

 .ٓٓٔ/ٖوصححو األلباني, سمدمة األحاديث الرحيحة ج
 .ٖٕٚ/٘( دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ جٖ
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ا وال بعيخ ا وال ا ": بعج عيجه أحج  " أؼسببت بعجه اسوقاؿ اليخوؼ: "ف حخ ا وال عبج 
ا لمباب, وإف كاف يجػز سب إنداف مخرػص عمع  شاة " أؼ: ال إندان ا وال حيػان ا سج 

فإنو ال ضخر في عجـ سبو, واألفزل االنذغاؿ بحكخ الخحسغ حتى عغ  ,مػتو بالكفخ
  (.ٔ) .لعغ الذيصاف

فيسا  أنو بالغ أحج حتى ال يطغ ,عدَ لقَ أكج كالمو باو نبل إ)أبػ َىش اد(:  قلت 
 ام -صمى هللا عميو وسمع  -فػالحؼ ذىب بشفذ دمحم ": قاؿ في رواية ثالثةف ,يقػؿ

ا"   (.ٕ.)سببت بعجه شيئ ا, وال بعيخ ا, وال غالم 

عغ عسخو بغ ف -رضي هللا عشو  -وىحا سيجنا عسخ بغ الخصاب  -ب 
مى الجسخة مغ بصغ الػادؼ, فقاؿ: ر  -رضي هللا عشو  -"رأيت عسخ  ميسػف قاؿ:

رماىا ببصغ  -صمى هللا عميو وسمع  -والحؼ أندؿ عمى عبجه سػرة البقخة؛ لقج رأيتو 
أخصأت الرمعة,  امقاؿ: ورمى رجل الجسخة, فأصاب رأس عسخ, فوهللا  ,الػادؼ

ٍج أرسل إلى أح امفذجتو, فخأيتو رفع يجه إلى رأسو, ثع نطخ, فإذا الجـ قج ساؿ, فوهللا 
ا"   .(ٖ.)وال سب أحج 

كسا أشار إلى ذلظ أستاذنا الجكتػر  - يذكل عمى ىحا لكغ)أبػ َىش اد(: و  قلت
 ,أف بعس الرحابة وقع في ىحه السداءة -ليحا الكتاب  مقجمتوأحسج عبج الحي في 

                                                           

 .ٖ٘ٗٔ/ ٗ( مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح جٔ
 .ٜٓٙٚ, بخقع ٜٖٚ/ٓٔ, شعب اإليساف, حدغ الخمق, ج( رواه البييقيٕ
, وقاؿ السحقق: ٖٗ٘, بخقع ٗٔ٘/ٔ( رواه ابغ كثيخ, مدشج الفاروؽ, كتاب الحج, حجيث في رمي الجسخة, جٖ

وفي إسشاده: حجيج بغ معاوية: قاؿ أحسج: ال أعمع إال خيخا, وقاؿ ابغ معيغ: ليذ بذي, وقاؿ البخارؼ: يتكمسػف 
ثع قاؿ السحقق: ولو شخيق أخخػ: أخخجيا ابغ سعج بإسشاد صحيح. أ.ىػ. بترخؼ. قمت: في بعس حجيثو, 

السحقق يقرج الخواية اآلتية, فعغ جبيخ بغ مصعع قاؿ:" بيشسا عسخ واقف عمى جباؿ عخفة سسع رجال يرخخ 
مت عمى الخجل يقػؿ: يا خميفة. يا خميفة , فدسعو رجل آخخ وىع يعتافػف فقاؿ: ما لظ؟ فظ هللا ليػاتظ! فأقب

فرخبت عميو قمت: ال تدبغ الخجل. قاؿ جبيخ بغ مصعع: فإني الغج واقف مع عسخ عمى العكبة يخمييا إذ جاءت 
حراة عائخة فشقفت رأس عسخ ففرجت. فدسعت رجال مغ الجبل يقػؿ: أشعخت ورب الكعبة. ال يقف عسخ ىحا 

خخ فيشا باألمذ فاشتج ذلظ عمي ". رواه ابغ سعج, السػقف بعج العاـ أبجا. قاؿ جبيخ بغ مصعع: فإذا ىػ الحؼ ص
 . ٕٗ٘/ ٕرحسو هللا, ج -الصبقات الكبخؼ, ذكخ استخالؼ عسخ 
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السعخور بغ سػيج, قاؿ: لقيت أبا ذر بالخبحة, وعميو حمة, وعمى غالمو حجيث ففي 
صمى  -فعيختو بأمو, فقاؿ لي الشبي  ,ذلظ, فقاؿ: إني ساببت رجال   حمة, فدألتو عغ
أعيختو بأمو؟ إنظ امخؤ فيظ جاىمية, إخػانكع خػلكع,  ,يا أبا ذر: »-هللا عميو وسمع 

جعميع هللا تحت أيجيكع, فسغ كاف أخػه تحت يجه, فميصعسو مسا يأكل, وليمبدو مسا 
  (.ٔ.)«شػىع, فأعِ عيمبذ, وال تكمفػىع ما يغمبيع, فإف كمفتسػى

 : حل اإلشكال

 ,"ويطيخ لي أف ذلظ كاف مغ أبي ذر قبل أف يعخؼ تحخيسو ابغ حجخ: قاؿ
فميحا قاؿ كسا عشج السؤلف في  ,فكانت تمظ الخرمة مغ خراؿ الجاىمية باقية عشجه

كأنو تعجب مغ خفاء  (ٕ),قاؿ: نعع ,قمت: عمى ساعتي ىحه مغ كبخ الدغ ,األدب
وكاف بعج ذلظ  ,فبيغ لو كػف ىحه الخرمة محمػمة شخع ا ,خ سشوومع كب ,ذلظ عميو

قتزي ة الحجيث تلفط توإف كان ,ا باألحػطيداوؼ غالمو في السمبػس وغيخه أخح  
  (.ٖ.)اشتخاط السػاساة ال السداواة"

نو استغزب واألحخػ أف يقاؿ: إ" وقاؿ الجكتػر مػسى شاىيغ الشيغ:
قى بخجه عمى األرض وقاؿ: ال أرفعو حتى فغزب, فأخصأ, فشجـ, فقج روؼ أنو أل

وعشفو مع عطع مشدلتو  - صمى هللا عميو وسمع - وإنسا وبخو (ٗ), يصأه بالؿ بقجمو
  (.٘.)ا لغيخه مغ خراؿ الجاىمية الحميسة"ا لو عغ معاودة ذلظ, وتشفيخ  تححيخ  

                                                           

( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب اإليساف, باب: السعاصي مغ أمخ الجاىمية, وال يكفخ صاحبيا بارتكابيا ٔ
 .ٖٓ, بخقع ٘ٔ/ٔإال بالذخؾ, ج

 .ٓ٘ٓٙ, بخقع ٙٔ/ٛارؼ, كتاب األدب, باب ما يشيى مغ الدباب والمعغ, ج( رواه البخارؼ, صحيح البخٕ
 .ٚٛ/ٔ( فتح البارؼ البغ حجخ جٖ
( لع أقف عميو بيحا المفع, وإنسا وقفت عميو بمفع قخيب مشو, عداه العخاقي البغ السبارؾ في البخ والرمة, ولع ٗ

ا. يشطخ: تخخيج أحاديث إحياء عمـػ الجيغ ج  .ٕٔٗٓ/٘أقف عميو أيز 
 .ٜٕ/ٔ( السشيل الحجيث في شخح الحجيث لمجكتػر مػسى شاىيغ الشيغ ج٘
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 ,أو ما شابو ذلظ ,مخة الرحابة الكخاـ مغ أحج فػقػع ىحه السداءة وعمى كلٍ 
ىحا مع عارض تال ي, ف(ٔ)كسا نرت القاعجة الفقيية الشادر ال حكع لوػ أمخ نادر, و ى

 ,صمى هللا عميو وسمع -رسػؿ هللا ألنيع تخبية ؛ كػنيع أبعج الشاس عغ ىحه السداءة
  .صئػف خبذخ يريبػف ويبل ىع  ,رػميغمعبذخ ا فيع ليدػا 

 

  

                                                           

 .ٖٙٓ/ٗمػسػعة القػاعج الفقيية ج( ٔ
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َادلطٍتَاٌضبٌش

ََ–سمحخَاهللَعٍٍََُٙ–ِٛلفَاٌزبثعنيَ
 
ََِٓاٌس
 
َبة َج

فقج  ,فمع يقل شأن ا عغ مػقف الرحابة الكخاـ ,مػقف التابعيغ مغ الدباب امأ
ه  ,-صمى هللا عميو وسمع  - الشبيبػا الشيي الػارد عغ شاجت وححروا مشو, بل عج 

 مغ اجتشابيع ليحا الشيي:  نساذجيمي  اسوفيبعزيع مغ الخبا, 

ا مغ األئسة سسعت سعيج بغ  امعغ ابغ حخممة, قاؿ:  -أ  السديب, سب أحج 
صمى  -إال أني سسعتو يقػؿ: قاتل هللا فالن ا كاف أوؿ مغ غيخ قزاء رسػؿ هللا  ,قط

الػلج لمفخاش ولمعاىخ : »-صمى هللا عميو وسمع  -وقج قاؿ الشبي  -هللا عميو وسمع 
  (.ٔ.)«الحجخ

رأيت أبا وائل سب دابة  ام" :بكخ بغ عياش عغ عاصع قاؿ عغ أبي -ب 
الميع أشعع الحجاج مغ »فإنو ذكخ بعس صشيعو فقاؿ:  ,قط إال الحجاج مخة واحجة

ف كاف ذلظ أحب إ: »قاؿ: ثع تجاركيا بعج فقاؿ ,«ضخيع ال يدسغ وال يغشي مغ جػع 
  (.ٕ).«ونعج ذلظ ذنب ا»فقمت: أتذظ في الحجاج؟ قاؿ:  ,«إليظ

لبث وىب : » عغ مدمع بغ خالج, قاؿ: حجثشي السثشى بغ الرباح, قاؿ -ج 
بغ مشبو أربعيغ سشة لع يدب شيئا فيو الخوح, ولبث عذخيغ سشة لع يجعل بيغ 

 (.ٖ.)«االعذاء والربح وضػء  

 (.ٗ).قاؿ مجاىج: مغ أربى الخبى مغ سب سبتيغ بدبة -د 
                                                           

 .ٚٙٔ/ٕ( أخخجو أبػ نعيع, حمية األولياء وشبقات األصفياء, الصبقة األولى مغ التابعيغ, جٔ
, بخقع ٕٜٔ/ٙجخػؿ عمييع, ج( رواه ابغ أبي شيبة, السرشف, كتاب األمخاء, ما ذكخ مغ حجيث األمخاء والٕ

ٖٜٓ٘ٛ. 
 .ٔٚ/ٙج( الصبقات الكبخػ البغ سعج ٖ
 .ٖٖٔ/ ٖٔ( شخح الدشة لمبغػؼ جٗ
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َاٌضبٌشَفصًاٌ

َٓٚسدًََٔٙخبصَصذٍخَعَٓسجَٗ
 
ََِ

ََعششَمثبٍٔخعٍىََفصًٌٕٚمسَُ٘زاَاٌ
 
َب:َِجذض

ََ.رعبىلَ–اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاهللََ:األٚيَجذشادل

َ-صٍىَاهللَعٍٍَٗٚسٍََُ-َٓستَإٌجًَعإًٌَٙاٌزذزٌشََٚاٌضبًٔ:َادلجذش

ََ.سضٛاَْاهللَعٍٍَُٙ–اٌصذبثخَستَاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓ:َاٌضبٌشَادلجذش

ََ.ستَادلسٍُاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓ:َاٌشاثعَادلجذش

َ.َاألعشاضَاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستادلجذشَاخلبِس:َ

َ.َستاٌعٍََٓٗٔٙاٌصبئَُٚحتزٌشَادلجذشَاٌسبدسَ:َ

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌٛاٌذٌَٓ:سبثعاٌَادلجذش
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ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌزبئجنيََِٓأًَ٘ادلعبصًَ:ضبِٓاٌَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَلشٌشَ:زبسعاٌَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَأًَ٘آٌٍَّ:عبششاٌَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاألِٛادَ:بديَعششحلاَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَرجعَٚٚسلخَثَٓٔٛفًَ:ٌضبًَٔعششاَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌذ٘شَ:عششَضبٌشاٌَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌشٌخَ:عششَشاثعاٌَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاحلّىَ:عششَبِساخلَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌذٌهَ:عششبدسَساٌَادلجذش

ََ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌشٍطبْ:َعششَسبثعاٌَادلجذش

 َ.اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَآذلخَاٌىفبس:َعششَضبِٓاٌَادلجذش
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ََاألٚيَجذشادل

َ-رعبىلََ–اٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاهللَ

سمع صمى هللا عميو و  -قاؿ الشبي  ", قاؿ:-رضي هللا عشو  -عغ أبي ىخيخة 
ُبِشي َوَما : - , َوَما َيْشَبِغي َلُو َأْف َيْذِتَسِشي, َوُيَكحِّ ـَ ُأَراُه َقاَؿ َّللا ُ َتَعاَلى: َيْذِتُسِشي اْبُغ آَد

ا َتْكِحيُبُو َفَقْػُلُو: َلْيَذ ُيِعيُجِني َكَسا  ا, َوَأم  َيْشَبِغي َلُو, َأم ا َشْتُسُو َفَقْػُلُو: ِإف  ِلي َوَلج 
  (.ٔ.)"َبَجَأِني

صمى هللا  -عغ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  - وفي رواية عغ أبي ىخيخة
َبِشي,  " -عميو وسمع  , َوَلْع َيُكْغ َيْشَبِغي َلُو َأْف ُيَكحِّ ـَ : َكح َبِشي اْبُغ آَد َقاَؿ َّللا ُ َعد  َوَجل 

, َوَلْع َيُكْغ َيْشَبِغي َلُو َأْف َيْذُتَسِشي,  ـَ َأم ا َتْكِحيُبُو ِإي اَؼ, َفَقْػُلُو: ِإنِّي اَل َوَشَتَسِشي اْبُغ آَد
ِلِو, َوَأم ا َشْتُسُو ِإي اَؼ, َفَقْػُلوُ  : ات َخَح أُِعيُجُه َكَسا َبَجْأُتُو, َوَلْيَذ آِخُخ اْلَخْمِق ِبَأَعد  َعَمي  ِمْغ َأو 

َسُج, َلْع َأِلْج َولَ  ا َوَأَنا َّللا ُ اأْلََحُج الر    (.ٕ.)"ْع ُأوَلْج, َوَلْع َيُكْغ ِلي ُكُفػ ا َأَحٌج َّللا ُ َوَلج 

 : الذخح

َباب وىحا التححيخ  ,ىحا ىػ التححيخ األوؿ مغ التححيخات والشػاىي عغ الدِّ
 فسا السخاد بدبو ,-عد وجل  -أال وىػ هللا  ,يتشاوؿ صاحب الكساؿ والعدة والجبخوت

  ؟بيحه الرػرة - تعالى –غ سبو عآدـ  ي ابغيِ ولساذا نُ  ؟في ىحا الحجيث - عالىت –

  ؟الحجيث في ىحا –تعالى  –الدؤال األول: ما السخاد بدبو 

ىػ  ,فيو وشتسو -تعالى  –و دبالسخاد بيجج أف  ,خ في الحجيث الدابقضالشا
  .هللا عغ ذلظ تعالى ,–عد وجل  – وندبة الػلج ل

                                                           

( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب بجء الخمق, باب ما جاء في قػؿ هللا تعالى: }وىػ الحؼ يبجأ الخمق ثع ٔ
 :  .ٖٜٖٔ, بخقع ٙٓٔ/ٗ[,جٕٚيعيجه وىػ أىػف عميو{ ]الخـو

, ٕٔٔ/ٗالشدائي, السجتبى مغ الدشغ = الدشغ الرغخػ لمشدائي, كتاب الجشائد, أرواح السؤمشيغ, ج ( رواه ٕ
 .ٜٚٚ,  ٜٙٚ/ ٕ, وصححو األلباني, صحيح الجامع الرغيخ وزياداتو جٕٛٚٓبخقع 
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الجشذ الرادؽ : )شتسشي ابغ آدـ( السخاد -تعالى  –قاؿ الرشعاني: قاؿ هللا 
)أما شتسو إياؼ  ,)وما يشبغي لو أف يذتسشي( أؼ ال يجػز لو ذلظ ,بالبعس أؼ سبشي
وذلظ غاية الذتع في حق  ,( الستمدامو اإلمكاف السدتجعي لمحجوثافقػلو: إف لي ولج  

 –وازدراء وإثبات الػلج هلل  ,؛ ألف الذتع تػصيف الذيء بسا ىػ نقز-تعالى  -هللا 
وإتياف  ,مغ إتياف الراحبة ,ي الحـ؛ ألنو يدتمـد صفات نقز عجةغاية ف -تعالى 

مشده عغ كل نقز؛ وألف الػلج ال يتخحه  -تعالى  -وهللا  ,الذيػة الجاعية إلى الشكاح
وندبة الػلج  ,غ في الدساوات واألرض عبيجهوألف كل مَ  ,إال مغ يفتقخ إلى األعػاف

في قػلو: }َتَكاُد  - تعالى – أشار وقج ,لو وجداء  مشو اوجعل نطيخ   ,إليو تذخيظ
ا *  ا * َأْف َدَعْػا ِلمخ ْحَسِغ َوَلج  َساَواُت َيَتَفص ْخَف ِمْشُو َوَتْشَذقُّ اأْلَْرُض َوَتِخخُّ اْلِجَباُؿ َىجًّ الد 

َساَواِت َواأْلَْرضِ  ا * ِإْف ُكلُّ َمْغ ِفي الد  ِإال  آِتي  َوَما َيْشَبِغي ِلمخ ْحَسِغ َأْف َيت ِخَح َوَلج 
ا{ كسا أفاد ذلظ قػلو: )وأنا هللا  ,أف اتخاذ الػلج يشافي األلػلية إلى (ٔ)الخ ْحَسِغ َعْبج 

  (.ٕ.)وال ممكو وال ذاتو ,األحج( ال شخيظ لو في صفاتو

  بيحه الرهرة؟ - تعالى –يي ابن آدم عن سبو لساذا ن  ني: الدؤال الثا

 ألسباب مغ أىسيا:  ,ه الرػرةبيح - تعالى –يي ابغ آدـ عغ سبو نُ لقج 

عد  –فقج قاؿ عمى هللا  ,بيحه الرػرة -تعالى  -أف مغ سب هللا  األول:
}َيآ أَْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع َواَل َتُقػُلػا  :-تعالى  -قاؿ هللا  ,الباشل –وجل 

ِ ِإال  اْلَحق  ِإن َسا اْلَسِديُح ِعيَدى اْبغُ  ِ َوَكِمَسُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْخَيَع  َعَمى َّللا  َمْخَيَع َرُسػُؿ َّللا 
ِ َوُرُسِمِو َواَل َتُقػُلػا َثاَلَثٌة اْنَتُيػا َخْيخ ا َلُكْع ِإن َسا َّللا ُ ِإَلٌو َواحِ  ٌج ُسْبَحاَنُو َوُروٌح ِمْشُو َفآِمُشػا ِباهلل 

َساَواتِ  { َأْف َيُكػَف َلُو َوَلٌج َلُو َما ِفي الد  ِ َوِكيال   (.ٖ.)َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَكَفى ِباهلل 

"يا أىل الكتاب", يا أىل  يعشي جل ثشاؤه بقػلو:"قاؿ أبػ جعفخ الصبخؼ: 
"ال تغمػا في ديشكع", يقػؿ: ال تجاوزوا الحق في ديشكع فتفخشػا  اإلنجيل مغ الشرارػ 

                                                           

 .ٖٜ – ٜٓ( سػرة مخيع: ٔ
 .ٜٕٔ/ٙج, وفتح البارؼ البغ حجخ ٖٛ٘/ ٚ( يشطخ: التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٕ
 .ٔٚٔ( سػرة الشداء, اآلية: ٖ
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ابغ هللا, قػؿ مشكع  لكع في عيدى إنوتقػلػا في عيدى غيخ الحق, فإف قػ  فيو, وال
ا  ,فيكػف عيدى أو غيخه مغ خمقو لو ابش ا" ,عمى هللا غيخ الحق؛ ألف هللا لع يتخح ولج 

  (.ٔ.)وال تقػلػا عمى هللا إال الحق"

وا عميو وقاؿ ابغ كثيخ: "وقػلو: }وال تقػلػا عمى هللا إال الحق{ أؼ: ال تفتخ 
وتػحج في ا, وتشده وتقجس ا كبيخ  تعالى هللا عغ ذلظ عمػ   ,وتجعمػا لو صاحبة وولجا
فال إلو إال ىػ, وال رب سػاه؛ وليحا قاؿ: }إنسا السديح  ,سؤدده وكبخيائو وعطستو

عيدى ابغ مخيع رسػؿ هللا وكمستو ألقاىا إلى مخيع وروح مشو{ أؼ: إنسا ىػ عبج مغ 
 عباد هللا وخمق مغ خمقو, قاؿ لو: كغ فكاف, ورسػؿ مغ رسمو, وكمستو ألقاىا إلى

خيع, فشفخ , إلى م- عميو الدالـ -قو بالكمسة التي أرسل بيا جبخيل مخيع, أؼ: خم
, - عد وجل -ف هللا , فكاف عيدى بإذ- عد وجل -فييا مغ روحو بإذف ربو 

فشدلت حتى ولجت فخجيا بسشدلة  وصارت تمظ الشفخة التي نفخيا في جيب درعيا,
؛ وليحا قيل لعيدى: إنو كمسة هللا -عد وجل  -والجسيع مخمػؽ هلل  ,لقاح األب األـ

وروح مشو؛ ألنو لع يكغ لو أب تػلج مشو, وإنسا ىػ ناشئ عغ الكمسة التي قاؿ لو بيا: 
  (.ٕ.)والخوح التي أرسل بيا جبخيل" ,كغ, فكاف

حيث نز  ,ب القخآفبيحه الرػرة فقج كح   -تعالى  -أف مغ سب هللا  الثاني:
مغ ندب  –عد وجل  –ب هللا ولحلظ كح   ,لو ولجذ لي –تعالى  –القخآف عمى أف هللا 

}َبْل َأَتْيشاُىْع ِباْلَحقِّ َوِإن ُيْع َلكاِذُبػَف * َما ات َخَح َّللا ُ ِمْغ َوَلٍج  :-تعالى  –قاؿ ف ,الػلج إليو
َمى َبْعٍس ُسْبَحاَف َوَما َكاَف َمَعُو ِمْغ ِإَلٍو ِإذ ا َلَحَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَسا َخَمَق َوَلَعاَل َبْعُزُيْع عَ 

َياَدِة َفَتَعاَلى َعس ا ُيْذِخُكػَف{ ِ َعس ا َيِرُفػَف َعاِلِع اْلَغْيِب َوالذ  }َلْع  :- تعالى –وقاؿ  ,(ٖ)َّللا 
  (.ٗ)َيِمْج َوَلْع ُيػَلْج{

                                                           

 .ٙٔٗ,  ٘ٔٗ/ٜ( تفديخ الصبخؼ جٔ
 .ٛٚٗ/ٕ( تفديخ ابغ كثيخ جٕ
 .ٜٔ,  ٜٓ( سػرة السؤمشػف, اآلية:  ٖ
 .ٖ( سػرة اإلخالص, اآلية: ٗ
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تعالى  –"السعشى ليذ األمخ كسا يقػلػف مغ ندبتيع إلى هللا  قاؿ ابغ عصية:
عمى الخصاب « بل آتيشاؾ»وقخأ ابغ أبي إسحاؽ  ,َأَتْيشاُىْع{ ما ال يميق بو }َبلْ  -

بو مغ  -تعالى  -, }وَلكاِذُبػَف{ يخاد فيسا ذكخوا هللا -صمى هللا عميو وسمع  -لسحسج 
  (.ٔ.)الراحبة والػلج والذخيظ"

 وقيل: إنو ,وقػلو: }َلْع َيِمْج َوَلْع ُيػَلْج{ أؼ: ليذ لو والج وال ولجالدسعاني: "وقاؿ 
نفي لقػؿ الييػد والشرارػ: عديخ ابغ هللا, والسديح ابغ هللا, ونفي لقػؿ السذخكيغ: 

وقػلو: }َوَلْع ُيػَلْج{ فيو نفي لقػؿ  ,فيحا كمو في قػلو: }َلْع َيِمْج{ ,إف السالئكة بشات هللا
ا, وىػ السديح" -عمييا الدالـ  -الشرارػ: إف مخيع    (.ٕ.)ولجت إلي 

: سبشي ابغ -تعالى  –قاؿ: "قاؿ هللا  -هللا عشو  رضي –وعغ أبي ىخيخة 
فأما تكحيبو  ,يدبشي, وكحبشي ولع يكغ يشبغي لو أف يكحبشيآدـ, ولع يكغ يشبغي لو أف 

ِ َجْيَج َأْيساِنِيْع اَل َيْبَعُث َّللا ُ َمْغ َيُسػُت{ قاؿ: قمت }َبمى َوْعجا   :إياؼ, فقاؿ }َوَأْقَدُسػا ِباهلل 
}ُقْل ُىَػ َّللا ُ َأَحٌج,  وقمت: ,(ٗ){وأما سبو إياؼ, فقاؿ: }ِإف  َّللا َ ثاِلُث َثالَثةٍ  ,(ٖ)َعَمْيِو َحقًّا{

َسُج, َلْع َيِمْج, َوَلْع ُيػَلْج, َوَلْع َيُكْغ َلُو ُكُفػا  َأَحجٌ    (.٘.){َّللا ُ الر 

 –فقج آذػ هللا  ,وشتسو بيحه الرػرة –تعالى  –غ سب هللا أف مَ الثالث: 
}ِإف  ال ِحيَغ ُيْؤُذوَف َّللا َ  :-سبحانو  –فقاؿ  ,مغ آذاه  –تعالى  –وقج تػعج هللا  ,- تعالى

ْنَيا َواآْلِخَخِة َوأََعج  َلُيْع َعَحاب ا ُمِييش ا{   (.ٙ.)َوَرُسػَلُو َلَعَشُيُع َّللا ُ ِفي الجُّ

 ,ية هللا ىي باإلشخاؾ بوقاؿ ابغ ُجدؼ: "}ِإف  ال ِحيَغ ُيْؤُذوَف َّللا َ َوَرُسػَلُو{ إذا
وندبة الراحبة والػلج بو, وليذ معشى إذايتو أنو يزخه األذػ؛ ألنو تعالى ال يزخه 

إنيا عمى ححؼ مزاؼ تقجيخه: يؤذوف أولياء هللا,  وال يشفعو شيء, وقيل: ,شيء
                                                           

 .ٗ٘ٔ/ ٗ( تفديخ ابغ عصية = السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد جٔ
 .ٖٗٓ/ ٙ( تفديخ القخآف لمدسعاني جٕ
 .ٖٛسػرة الشحل, اآلية:  (ٖ
 .ٖٚ( سػرة السائجة, اآلية: ٗ
 .ٕٗٓ/ ٚٔ( رواه ابغ جخيخ, تفديخ الصبخػ, ج٘
 .ٚ٘( سػرة األحداب, اآلية : ٙ
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يذتسشي ابغ آدـ وليذ لو : »-تعالى  –واألّوؿ أرجح؛ ألنو ورد في الحجيث يقػؿ هللا 
سشي, ويكحبشي وليذ لو أف يكحبشي, أما شتسو إياؼ فقػلو: إف لي صاحبة أف يذت

  (.ٔ.)«ا, وأما تكحيبو إياؼ فقػلو: ال يعيجني كسا بجأنيوولج  

وقاؿ الدمخذخؼ: "وقيل في أذػ هللا: ىػ قػؿ الييػد والشرارػ والسذخكيغ: 
 ,واألصشاـ شخكاؤه ,والسالئكة بشات هللا ,والسديح ابغ هللا ,وثالث ثالثة ,يج هللا مغمػلة

صمى هللا عميو  -وعغ رسػؿ هللا  ,وقيل: قػؿ الحيغ يمحجوف في أسسائو وصفاتو
شتسشي ابغ آدـ ولع يشبغ لو أف يذتسشي, وآذاني ولع »فيسا حكى عغ ربو  -وسمع 

ا. وأما أذاه فقػلو: إف هللا اتخحت ولج   شتسو إياػ فقػلو: إنيفأما  ,يشبغ لو أف يؤذيشي
  (.ٕ.)«بعج أف بجأني يال يعيجن

}ِإف  ال ِحيَغ ُيْؤُذوَف  :-تعالى  –في قػلو  ,: وقج جاء عغ قتادة)أبػ َىش اد(قلت 
قاؿ: شتسشي عبجؼ ولع يكغ لو  -تبارؾ وتعالى  -قاؿ: بمغشي أف هللا  َّللا َ َوَرُسػَلُو{
تخحت إني ا»فأما شتسو فقػلو:  ,كحبشي عبجؼ ولع يكغ لو أف يكحبشيو  ,أف يذتسشي

  (.ٖ.)«فدعع أني لغ أبعثو يعشي بعج السػت ,وأما تكحيبو لي ,ا وأنا األحج الرسجولج  

حيث يقػؿ  ,بيحه الرػرة فقج أشخؾ وكفخ –تعالى  –أف مغ سب هللا  الخابع:
ِ َوَقاَلِت الش َراَرػ اْلَسِديُح اْبُغ َّللا ِ  :–تعالى  –هللا   َذِلَظ }َوَقاَلِت اْلَيُيػُد ُعَدْيٌخ اْبُغ َّللا 

ُحوا َقْػُلُيْع ِبَأْفَػاِىِيْع ُيَزاِىُئػَف َقْػَؿ ال ِحيَغ َكَفُخوا ِمْغ َقْبُل َقاَتَمُيُع َّللا ُ َأن ى ُيْؤَفُكػَف * ات خَ 
ِ َواْلَسِديَح اْبَغ َمْخَيَع َوَما ُأِمُخوا ِإال  ِليَ  ا َأْحَباَرُىْع َوُرْلَباَنُيْع َأْرَباب ا ِمْغ ُدوِف َّللا  ْعُبُجوا ِإَلي 

ا اَل ِإَلَو ِإال  ُىَػ ُسْبَحاَنُو َعس ا ُيْذِخُكػَف{ ِإف  َّللا َ اَل َيْغِفُخ َأْف : }- تعالى –وقػلو  ,(ٗ)َواِحج 
ِ َفَقِج اْفَتخػ ِإْثسا  َعِطيسا {   (.٘.)ُيْذَخَؾ ِبِو َوَيْغِفُخ َما ُدوَف ذِلَظ ِلَسْغ َيذاُء َوَمْغ ُيْذِخْؾ ِباهلل 

                                                           

 .ٛ٘ٔ/ٕلع أقف عمى ىحه الخواية بيحه الريغة. يشطخ: التدييل لعمـػ التشديل البغ جدؼ جٔ) 
 .ٜ٘٘/ ٖ( تفديخ الدمخذخؼ جٕ
 .ٔ٘ /ٖ( تفديخ عبجالخزاؽ جٖ
 .ٖٔ,  ٖٓ( سػرة التػبة, اآلية: ٗ
 .ٛٗ( سػرة الشداء, اآلية: ٘
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ِ َوَقاَلِت الش َراَرػ اْلَسِديُح  اؿ الشعساني: وقػلو:ق }َوَقاَلِت اْلَيُيػُد ُعَدْيٌخ اْبُغ َّللا 
ِ{, ثع قاؿ بعج ذلظ: }ُسْبَحاَنُو َعس ا ُيْذِخُكػَف{ وىحا ترخيح بأف الييػدؼ,  اْبُغ َّللا 

تعالى  – فقج يغفخه هللا ,واآلية الثانية دلت عمى أف ما سػػ الذخؾ ,والشرخاني مذخؾ
 –في الجسمة, فمػ كاف كفخ الييػدؼ والشرخاني ليذ بذخؾ, لػجب أف يغفخه هللا  -

  (.ٔ.)في الجسمة, وذلظ باشل, فعمسشا أف كفخىسا شخؾ -تعالى 

ف السديح ابغ هللا, إنسا أرادوا بشػة إوقاؿ القخشبي: وضاىخ قػؿ الشرارػ 
  (.ٕ.)كفخوىحا أششع ال ,الشدل كسا قالت العخب في السالئكة

ومؤكج لو  ,ذكخ في ىحه اآليات الثالث ما ىػ مقخر لكفخىعوقاؿ الجدائخؼ: "
فقاؿ }َوَقاَلِت اْلَيُيػُد ُعَدْيٌخ اْبُغ َّللا ِ{ وندبة الػلج إلى هللا تعالى كفخ بجاللو وكسالو 

وبسا  –عد وجل  -}َوَقاَلِت الش َراَرػ اْلَسِديُح اْبُغ َّللا ِ{ وندبو الػلج إليو تعالى كفخ بو 
وقػلو تعالى: }َذِلَظ َقْػُلُيْع ِبَأْفَػاِىِيْع{ أؼ ليذ لو مغ الػاقع شيء  ,لو مغ جالؿ وكساؿ

ولج, وكيف يكػف لو ولج ولع تكغ لو زوجة, وإنسا ذلظ قػليع  -تعالى  -إذ ليذ هلل 
ْبُل{ وىع الييػد بأفػاىيع فقط }ُيَزاِىُئػَف{ أؼ يذابيػف بو }َقْػَؿ ال ِحيَغ َكَفُخوا ِمْغ قَ 

}َقاَتَمُيُع َّللا ُ{ دعاء عمييع بالمعغ والصخد مغ رحسة  -تعالى  –وقػلو  ,األولػف وغيخىع
ويبعجوف عشو بيحه  ,وقػلو }َأن ى ُيْؤَفُكػَف{ أؼ كيف يرخفػف عغ الحق ,هللا تعالى

  (.ٖ.)الرػرة العجيبة"

عمى ذلظ فيػ مغ ومات  ,بيحه الرػرة -تعالى  –أف مغ سب هللا  الخامذ:
ا في زمغ الشبي -رضي هللا عشو  -فعغ أبي سعيج الخجرؼ  ,أصحاب الشار : أف أناس 

 -قالػا: يا رسػؿ هللا ىل نخػ ربشا يـػ الكيامة؟ قاؿ الشبي  -صمى هللا عميو وسمع  -
ليذ  نعع, ىل تزاروف في رؤية الذسذ بالطييخة ضػء  : »-صمى هللا عميو وسمع 

ليذ  وىل تزاروف في رؤية القسخ ليمة البجر ضػء  »: ال, قاؿ , قالػا«فييا سحاب
                                                           

 .ٕ٘/ٗ( المباب في عمـػ الكتاب جٔ
 .ٚٔٔ/ ٛ( تفديخ القخشبي جٕ
 .ٖٓٙ/ ٕ( أيدخ التفاسيخ لكالـ العمي الكبيخ ألبي بكخ جابخ الجدائخؼ جٖ
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ما تزاروف في : "-صمى هللا عميو وسمع  -قالػا: ال, قاؿ الشبي «: فييا سحاب؟
رؤية هللا عد وجل يػـ الكيامة, إال كسا تزاروف في رؤية أحجىسا, إذا كاف يػـ 

كاف يعبج غيخ هللا مغ الكيامة أذف مؤذف تتبع كل أمة ما كانت تعبج, فال يبقى مغ 
األصشاـ واألنراب, إال يتداقصػف في الشار, حتى إذا لع يبق إال مغ كاف يعبج هللا 
بخ أو فاجخ, وغبخات أىل الكتاب فيجعى الييػد فيقاؿ ليع: مغ كشتع تعبجوف؟ قالػا: 
كشا نعبج عديخ ابغ هللا فيقاؿ ليع: كحبتع ما اتخح هللا مغ صاحبة وال ولج, فساذا 

ف؟ فقالػا: عصذشا ربشا فاسقشا, فيذار أال تخدوف فيحذخوف إلى الشار كأنيا سخاب تبغػ 
ا فيتداقصػف في الشار, ثع يجعى الشرارػ فيقاؿ ليع: مغ كشتع  يحصع بعزيا بعز 
تعبجوف؟ قالػا: كشا نعبج السديح ابغ هللا, فيقاؿ ليع: كحبتع, ما اتخح هللا مغ صاحبة 

ػف؟ فكحلظ مثل األوؿ حتى إذا لع يبق إال مغ كاف يعبج وال ولج, فيقاؿ ليع: ماذا تبغ
هللا مغ بخ, أو فاجخ, أتاىع رب العالسيغ في أدنى صػرة مغ التي رأوه فييا, فيقاؿ: 
ماذا تشتطخوف تتبع كل أمة ما كانت تعبج, قالػا: فارقشا الشاس في الجنيا عمى أفقخ ما 

ا نعبج, فيقػؿ: أنا ربكع, فيقػلػف: كشا إلييع ولع نراحبيع, ونحغ نشتطخ ربشا الحؼ كش
  (.ٔ.)ال نذخؾ باهلل شيئ ا, مختيغ أو ثالث ا "

)فيجعى الييػد فيقاؿ ليع: مغ كشتع تعبجوف؟ قالػا: كشا نعبج قاؿ القدصالني: "
ويمـد مشو نفي عبادة ابغ هللا )ما  ,فيقاؿ ليع: كحبتع( في كػنو ابغ هللا ,عديخ ابغ هللا

ال ولج فساذا تبغػف؟( أؼ تصمبػف )فقالػا: عصذشا ربشا فاسقشا اتخح هللا مغ صاحبة و 
فيذار( أؼ إلييع )أال تخدوف فيحذخوف إلى الشار كأنيا سخاب( بالديغ السيسمة ىػ 

ا ,الحؼ تخاه نرف الشيار في األرض القفخ  ,والقشع السدتػؼ في الحخ الذجيج المع 
شيئ ا )يحصع( بكدخ الصاء  حتى إذا جاءه لع يججه مثل الساء يحدبو الطسآف ماء  

ا( لذجة اتقادىا وتالشع أمػاج ليبيا )فيتداقصػف في  السيسمة أؼ يكدخ )بعزيا بعز 
 ,الشار, ثع يجعى الشرارػ فيقاؿ ليع: ما كشتع تعبجوف؟ قالػا: كشا نعبج السديح ابغ هللا

                                                           

[, ٓٗال يطمع مثقاؿ ذرة{ ]الشداء: ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب تفديخ القخآف, باب قػلو: }إف هللا ٔ
 .ٖٛٔ, بخقع ٚٙٔ/ٔ, وصحيح مدمع, كتاب اإليساف, باب معخفة شخيق الخؤية, جٔٛ٘ٗ, بخقع ٗٗ/ٙج
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فكحلظ فيقاؿ ليع: ماذا تبغػف؟  ,ما اتخح هللا مغ صاحبة وال ولج ,فيقاؿ ليع: كحبتع
  (.ٔ.)مثل األوؿ"

فإبميذ أفزل مشو مغ  ,بيحه الرػرة –تعالى  –أف مغ سب هللا  الدادس:
 إبميذ تجخأ عمى سب رب العالسيغلع يجج أف  ,سغ تتبع القخآف والدشةف ,ىحه الشاحية

حاكي ا  –تعالى  –قاؿ هللا  فقج ,–هلالج لج  - تعطيسو هلل فييسا الػاردبل  ,بيحه الرػرة
ِتَظ أَلُْغِػَيش ُيْع َأْجَسِعيغَ }قَ  :عشو   .(ٕ){اَؿ َفِبِعد 

لسا فيو مغ التدميط عمى  ؛قاؿ القخشبي:" كأف إبميذ أعطع قجر إغػاء هللا إياه
  (.ٖ.)ا لقجره عشجه"العباد, فأقدع بو إعطام  

 

  

                                                           

 .ٕٛ/ ٚ( إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ لمقدصالني جٔ
 .ٕٛ( سػرة ص, اآلية: ٕ
 .ٗٚٔ/ ٚ( تفديخ القخشبي جٖ
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ََاٌضبًَٔادلجذش

ََ-صٍىَاهللَعٍٍَٗٚسٍََُ-ستَإٌجًَاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓ

}َيا َأيَُّيا ال ِحيَغ آَمُشػا اَل َتُقػُلػا راِعشا َوُقػُلػا اْنُطْخنا َواْسَسُعػا  :-تعالى  -قاؿ هللا 
  (.ٔ.)َوِلْمكاِفِخيَغ َعحاٌب َأِليٌع{

 -صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -أبػػي شالػػب قػػاؿ: سػػسعت رسػػػؿ هللا عػػغ عمػػي بػػغ و 
     (.ٕ.)«َسب  َّللا َ َتَعاَلىَمْغ َسب  َعِميًّا َفَقْج َسب ِشي, َوَمْغ َسب ِشي َفَقْج »يقػؿ: 

" َكاَف َلَيُب ْبُغ َأِبي ؿ: عغ أبي نػفل بغ أبي عقخب, عغ أبيو, قافي رواية و 
: -صمى هللا عميو وسمع  -, َفَقاَؿ الش ِبيُّ -صمى هللا عميو وسمع  -َلَيٍب َيُدبُّ الش ِبي  

, َفَقاَؿ: ِإنِّي َأَخاُؼ َفَخَخَج ِفي َقافِ « الم ُيع  َسمِّْط َعَمْيِو َكْمَبظَ » ـَ َفَشَدَؿ َمْشِدال  ا َمٍة ُيِخيُج الذ 
, َفَحصُّػا َمَتاَعُيْع َحْػَلُو َوَقَعُجوا  -صمى هللا عميو وسمع  -َدْعَػَة ُمَحس ٍج  َقاُلػا َلُو: َكال 

  (.ٖ.)"َيْحُخُسػَنُو َفَجاَء اأْلََسُج َفاْنَتَدَعُو َفَحَىَب ِبوِ 

 : الذخح

ػػَبابعػػالخبانيػػة والشبػيػػة الشػػػاىي التحػػحيخات و مػػغ  ثػػانيشيػػي الالىػػحا ىػػػ   ,غ الدِّ
 -وال يذػػظ أحػػج أف سػػب الشبػػي  ,–صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -يتشػػاوؿ الشبػػي  وىػػحا الشيػػي

ولكػػغ لسػػاذا نييشػػا عػػغ سػػب  ,بػػل ىػػػ كفػػخ ,الكبػػائخ مػػغ كبيػػخة -صػػمى هللا عميػػو وسػػمع 
  ؟- صمى هللا عميو وسمع -بو عقػبة مغ س ام؟ و - صمى هللا عميو وسمع - الشبي

                                                           

 .ٗٓٔ( سػرة البقخة, اآلية: ٔ
, وصححو السشاوؼ, التيديخ شخح الجامع ٙٔٙٗ/ بخقع ٖٓٔ/ٖلحاكع, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ,ج( أخخجو إ

 .ٕٕٗ/ٕالرغيخ ج
, وحدشو الحافع ٜٖٗٛ, بخقع ٛٛ٘/ٕ( أخخجو الحاكع وصححو ووافقو الحىبي, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, جٖ

 .ٜٖ/ٗابغ حجخ, فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ج
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  ؟- صلى هللا عليو وسلم - الدؤال األول: لساذا نييشا عن سب الشبي

   -يا:ألسباب مغ أىس ؛- صمى هللا عميو وسمع -يشا عغ سب الشبي يِ نُ 

وسػب هللا  –تعالى  –سب هلل  -صمى هللا عميو وسمع  -أف سب الشبي األول: 
 وجييغ: والجليل عمى ذلظ مغ  ,كفخ –تعالى  –

ِ َلُيْع َعَحاٌب َأِليعٌ  }َوال ِحيَغ ُيْؤُذوَف َرُسػؿَ  :-تعالى  –قاؿ هللا أوليسا:     (.ٔ.){َّللا 

بعشػاف الخسالة مزاف ا إلػى  -صمى هللا عميو وسمع  -وإيخاده الدعػد: " قاؿ أبػ
 - عػّد وجػلّ  -االسع الجميل, لغاية التعطيع, والتشبيو عمػى أف أذيتػو راجعػة إلػى جشابػو 

   (.ٕ.)مػجبة لكساؿ الدخط والغزب"

 -اء الخسػػػؿ اآليػػة ومػػا فػػي معشاىػػا دليػػل عمػػى أف إيػػحوقػػاؿ دمحم رشػػيج رضػػا: "
كفػػػخ إذا كػػػاف فيسػػػا يتعمػػػق برػػػفة الخسػػػالة؛ فػػػإف إيػػػحاءه فػػػي  -صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع 

   (.ٖ.)رسالتو, يشافي صجؽ اإليساف بصبيعتو"

نا غالـ, فسخرت بالسجيشة وإذا عغ عبج هللا الججلي قاؿ: حججت وأ ثانييسا:
صمى هللا عميو وسمع  -الشاس عشق واحج, فاتبعتيع, فجخمػا عمى أـ سمسة زوج الشبي 

يا أمتاه,  فدسعتيا تقػؿ: يا شبيب بغ ربعي, فأجابيا رجل جمف جاؼ: لبيظِ  -
في ناديكع؟ قاؿ: وأنى ذلظ؟ قالت:  - صمى هللا عميو وسمع - قالت: يدب رسػؿ هللا

غ أبي شالب, قاؿ: إنا لشقػؿ أشياء نخيج عخض الجنيا, قالت: فإني سسعت فعمي ب
فقج  ,مغ سب عميا فقج سبشي, ومغ سبشي»رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع يقػؿ: 

  (.ٗ.)«سب هللا تعالى
                                                           

 .ٔٙ( سػرة التػبة, اآلية: ٔ
 .٘ٗٗ/ ٘( محاسغ التأويل = تفديخ القاسسي جٕ
 .ٜٗٗ/ٓٔ(  تفديخ القخآف الحكيع = تفديخ السشار جٖ
, وصححو السشاوؼ, التيديخ شخح الجامع ٙٔٙٗ/ بخقع ٖٓٔ/ٖ( أخخجو الحاكع, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ,جٗ

 .ٕٕٗ/ٕالرغيخ ج
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قػلو: )ومغ سبشي فقج سب هللا( ألنو رسػلو الحؼ أوجب قاؿ الرشعاني: "
وضاىخه وجػب قتل مغ سب  ,ى هللا ما أوجبوتعطيسو وتكخيسو وحبو, فدابو راد عم

  (.ٔ.)ل"تِ ومغ سب هللا قُ  ,لتِ ومغ سب الشبي قُ  -تعالى  -عميًّا؛ ألنو ساب لمشبي وهلل 

والػعيػج  ,والسشػتقز لػو كػافخ ,قاؿ ابغ سحشػف: "أجسع العمساء عمػى أف شػاتسو
كفػػػػخه وحكسػػػو عشػػػػج األمػػػة القتػػػػل, ومػػػغ شػػػػظ فػػػي  ,-تعػػػػالى  -جػػػاٍر عميػػػػو بعػػػحاب هللا 

   (.ٕ.)وعحابو؛ كفخ"

أصػػابتو  ذاه؛ومػػغ آ ,أذيػػة لػػو –صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -أف سػػب الشبػػي الثاااني:
-تعػالى  – قػاؿ ,-عد وجػل  –الحؼ تػعج بو هللا  العحاب نالوو  ,-تعالى  -هللا  لعشة

ْنَيا َواآْل } :    .(ٖ.){ِخَخِة َوأََعج  َلُيْع َعَحاب ا ُمِييش اِإف  ال ِحيَغ ُيْؤُذوَف َّللا َ َوَرُسػَلُو َلَعَشُيُع َّللا ُ ِفي الجُّ

يؤذيػو  امػفيػي كػل  -صػمى هللا عميػو وسػمع  -أذيػة رسػػلو  امػوأ"قاؿ القخشبي: 
ا –مغ األقػاؿ في غيخ معشى واحج, ومغ األفعاؿ     (.ٗ.)"– أيز 

صػػػمى هللا  -عػػػغ الحدػػيغ بػػػغ عمػػػي قػػػاؿ سػػسعت جػػػجؼ رسػػػػؿ هللا وفػػي روايػػػة 
ال تدبػا أبا بكخ وعسخ فإنيسا سيجا كيػػؿ أىػل الجشػة مػغ األولػيغ  :يقػؿ –عميو وسمع 

وال تدػػبػا الحدػػغ والحدػػيغ فإنيسػػا سػػيجا شػػباب أىػػل  ,واآلخػػخيغ إال الشبيػػيغ والسخسػػميغ
ومػغ سػبشي  ,فإف مغ سب عمي ا فقج سػبشي ,وال تدبػا عمي ا ,الجشة مغ األوليغ واآلخخيغ

   (.٘.)بو هللا"ح  عَ  ,ومغ سب هللا ,فقج سب هللا
                                                           

 .ٖٕ٘/ٓٔ( التشػيخشخح الجامع الرغيخ جٔ
 .ٔٗ٘/ٖٔجامع الرحيح ج( التػضيح لذخح الٕ
 .ٚ٘( سػرة األحداب, اآلية : ٖ
 .ٖٕٛ/ٗٔ( تفديخ القخشبي جٗ
, ورواه التخمحؼ بغيخ ذكخ مػضع الذاىج وقاؿ : حجيث حدغ, ٖٔٔ/ٗٔ( رواه ابغ عداكخ, تاريخ دمذق, ج٘

تو , وصححو األلباني, صحيح الجامع الرغيخ وزياداٖٗٙٙ, بخقع ٓٔٙ/٘سشغ التخمحؼ, أبػاب السشاقب, ج
 .ٔٚ/ٔج
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فقج تذبو بالييػد في  -صمى هللا عميو وسمع  -أف مغ سب الشبي الثالث: 
 –وقج نيانا هللا  ,فيػ مشيع ,ومغ تذبو بقـػ ,-صمى هللا عميو وسمع  -سبيع لو 

 :–تعالى  –فقاؿ  –صمى هللا عميو وسمع  -عغ التذبو بيع في سبيع لمشبي  –تعالى 
  (.ٔ.) َتُقػُلػا راِعشا َوُقػُلػا اْنُطْخنا َواْسَسُعػا َوِلْمكاِفِخيَغ َعحاٌب َأِليٌع{}َيا َأيَُّيا ال ِحيَغ آَمُشػا اَل 

وذلػظ أف  ,}َيا َأيَُّيا ال ِحيَغ آَمُشػا اَل َتُقػُلػا راِعشػا{ :-تعالى  –قاؿ البغػؼ: " قػلو 
: فػخغ السدمسيغ كانػا يقػلػف: راعشا يا رسػؿ هللا, مػغ السخاعػاة, أؼ: أرعشػا سػسعظ, أؼ

سػػسعظ لكػػل مشػػا, يقػػاؿ: أرعػػى إلػػى الذػػيء وأرعػػاه, أؼ: أصػػغى إليػػو واسػػتسعو, وكانػػت 
ػػػا بمغػػػة الييػػػػد, وقيػػػل: كػػػاف معشاىػػػا عشػػػجىع: اسػػػسع ال سػػػسعت,  ىػػػحه المفطػػػة سػػػب ا قبيح 

: يػػا : راعشػػا, يعشػػي, قػػالػا لػػووقيػػل: ىػػي مػػغ الخعػنػػة, كػػانػا إذا أرادوا أف يحسقػػػا إندػػان ا
ا  ,ىحه المفطة مغ السدمسيغ فمسا سسع الييػد ,أحسق قػالػا فيسػا بيػشيع: كشػا ندػب محسػج 

سػػػخ ا فػػػأعمشػا بػػػو اآلف, فكػػػانػا يأتػنػػػو ويقػلػػػػف: راعشػػػا يػػػا دمحم ويزػػػحكػف فيسػػػا بيػػػشيع, 
ففصػغ ليػا وكػػاف يعػخؼ لغػتيع, فقػاؿ لمييػػػد: لػئغ سػسعتيا مػػغ  ,فدػسعيا سػعج بػغ معػػاذ

ألضػػخبغ عشقػػو, فقػػالػا: أو لدػػتع  -صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -أحػػج مػػشكع يقػليػػا لمخسػػػؿ 
اَل َتُقػُلػػػا راِعشػػا{؛ لكػػيال يجػػج الييػػػد بػػحلظ سػػبيال  إلػػى }: -تعػػالى  –تقػلػنيػػا, فػػأندؿ هللا 

, وقػلػػػػا انطخنػػػا, أؼ: انطػػػخ إليشػػػا, وقيػػػل: -صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع  -شػػػتع رسػػػػؿ هللا 
 (.  ٕ.)انتطخنا وتأف بشا"

   ؟-  عليو وسلمصلى هللا -عقهبة من سبو  امالدؤال الثاني: 

 إلسػػػالـ؛مختػػػج عػػػغ ا بيانػػػو سػػػبق اسػػػك -صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع  -سػػػاب الشبػػػي 
وال نعمػػع خالف ػػا فػػي اسػػتباحة دمػػو "قػػاؿ القاضػػي عيػػاض:  ,ولػػحلظ كانػػت عقػبتػػو القتػػل

وقػػػػػج ذكػػػػػخ غيػػػػػخ واحػػػػػج اإلجسػػػػػاع عمػػػػػى قتمػػػػػو  ,بػػػػػيغ عمسػػػػػاء األمرػػػػػار وسػػػػػمف األمػػػػػة
   (.ٖ.)"وتكفيخه

                                                           

 .ٗٓٔ( سػرة البقخة, اآلية: ٔ
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفديخ البغػؼ جٕ
 .٘ٚٗ/ٕ( الذفا بتعخيف حقػؽ السرصفى لمقاضي عياض جٖ
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 :  يلي ام ذلكوالجليل على 

ِ َلُيْع َعَحاٌب َأِليعٌ  }َوال ِحيَغ ُيْؤُذوَف َرُسػؿَ  :-تعالى  –قاؿ هللا  -أ   (.  ٔ.){َّللا 

{ فػي َلُيػْع َعػَحاٌب َأِلػيعٌ { بالقػؿ أو الفعػل }ِحيَغ ُيْؤُذوَف َرُسػَؿ َّللا ِ َوال  قاؿ الدعجؼ: }
   .(ٕ.)الجنيا واآلخخة, ومغ العحاب األليع أنو يتحتع قتل مؤذيو وشاتسو

أف أعسػػى كانػػت لػػو أـ ولػػج تذػػتع  -رضػػي هللا عشيسػػا  –ابػػغ عبػػاس عػػغ  – ب
وتقػع فيػو, فيشياىػا, فػال تشتيػي, ويدجخىػا فػال تشدجػخ,  -صمى هللا عميػو وسػمع  -الشبي 

وتذػتسو,  -صػمى هللا عميػو وسػمع  - كانػت ذات ليمػة, جعمػت تقػع فػي الشبػي اسػقاؿ: فم
ا فقتميػا, فػقػع بػيغ رجمييػا شفػل, فمصخػت فأخح السغػؿ فػضعو في بصشيا, واتكػأ عمييػ

فجسػػع  -صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -أصػػبح ذكػػخ ذلػػظ لخسػػػؿ هللا  سػػاىشػػاؾ بالػػجـ, فم امػػ
, فقػػػاـ األعسػػػى «فعػػػل لػػػي عميػػػو حػػػق إال قػػػاـ امػػػ فعػػػل أنذػػػج هللا رجػػػال  »الشػػػاس فقػػػاؿ: 

فقػاؿ:  -صػمى هللا عميػو وسػمع  - يتخصى الشاس وىػ يتدلدؿ حتى قعج بيغ يػجؼ الشبػي
يا رسػؿ هللا, أنا صاحبيا, كانت تذتسظ, وتقع فيظ, فأنياىا فال تشتيي, وأزجخىا, فػال 

جعمػػت  ,كػػاف البارحػػة اسػػتشدجػػخ, ولػػي مشيػػا ابشػػاف مثػػل المؤلػػؤتيغ, وكانػػت بػػي رفيقػػة, فم
تذػػتسظ, وتقػػع فيػػظ, فأخػػحت السغػػػؿ فػضػػعتو فػػي بصشيػػا, واتكػػأت عمييػػا حتػػى قتمتيػػا, 

   (.ٖ.)«أال اشيجوا أف دميا ىجر: »- سمعصمى هللا عميو و  - فقاؿ الشبي

 -بػي دليل عمػى أنػو يقتػل مػغ شػتع الش ,وفي حجيث ابغ عباس"قاؿ الذػكاني: 
صػمى  -وقج نقل ابغ السشحر االتفاؽ عمى أف مغ سب الشبي  ,-صمى هللا عميو وسمع 

   (.ٗ)."وجب قتمو ؛اصخيح   –هللا عميو وسمع 
                                                           

 .ٔٙ( سػرة التػبة, اآلية: ٔ
 .ٖٔٗ( تيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كالـ السشاف صػ ٕ
, ٜٕٔ/ٗبي صمى هللا عميو وسمع, ج( رواه أبػ داود, سشغ أبي داود, كتاب الحجود, باب الحكع فيسغ سب الشٖ

 .ٕٜ/٘, وصححو األلباني, إرواء الغميل في تخخيج أحاديث مشار الدبيل جٖٔٙٗبخقع 
 . بترخؼ قميل.ٕٕٗ/ٚ( نيل األوشار لمذػكاني جٗ
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صػمى هللا عميػو  -أف الشبػي  -شيسا رضي هللا ع -عغ جابخ بغ عبج هللا  - ج
, قػػػػاؿ دمحم بػػػػغ «مػػػػغ لكعػػػػب بػػػػغ األشػػػػخؼ, فإنػػػػو قػػػػج آذػ هللا ورسػػػػػلو»قػػػػاؿ:  -وسػػػػمع 

يعشػي  -, قاؿ: فأتاه, فقػاؿ: إف ىػحا «نعع»مدمسة: أتحب أف أقتمو يا رسػؿ هللا؟ قاؿ: 
ػػػػا, وهللا  (ٔ)قػػػػج عشانػػػػا -صػػػػمى هللا عميػػػػو وسػػػػمع  -الشبػػػػي  وسػػػػألشا الرػػػػجقة, قػػػػاؿ: وأيز 
يرػػيخ أمػػخه, قػػاؿ:  , قػػاؿ: فإنػػا قػػج اتبعشػػاه فشكػػخه أف نجعػػو, حتػػى نشطػػخ إلػػى مػػا(ٕ)لتسمشػو

   (.ٖ.)فمع يدؿ يكمسو حتى استسكغ مشو فقتمو"

لكعػػب( خبػػخ )مػػغ(, أؼ: مػػغ يقتمػػو؟, وىػػػ القخضػػي السدػػسى )قػػاؿ البخمػػاوؼ: "
   (.ٗ.)ويؤذيو" –صمى هللا عميو وسمع  -بصاغػت الييػد, وكاف ييجػ الشبي 

, فتغػيع عمػى - رضي هللا عشػو -عغ أبي بخزة, قاؿ: كشت عشج أبي بكخ  –د 
 -صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  - رجػػل, فاشػػتج عميػػو, فقمػػت: تػػأذف لػػي يػػا خميفػػة رسػػػؿ هللا

الػحؼ  امػ, فقػاؿ: فػجخل, فأرسػل إلػيّ ؟ قػاؿ: فأذىبػت كمستػي غزػبو, فقػاـ أضخب عشقو
لػػػ أمختػػظ؟ قمػػت: نعػػع,  ,اعال  ؟ قمػػت: ائػػحف لػػي أضػػخب عشقػػو, قػاؿ: أكشػػت فػػقمػت سػػابق ا

   (.٘.)«- صمى هللا عميو وسمع -كانت لبذخ بعج دمحم  امال وهللا, »قاؿ: 

ىػػحا لفػػع يديػػج, قػػاؿ أحسػػج بػػغ حشبػػل: أؼ لػػع يكػػغ ألبػػي بكػػخ أف "قػػاؿ أبػػػ داود: 
كفػخ : »- صػمى هللا عميػو وسػمع - إال بإحػجػ الػثالث التػي قاليػا رسػػؿ هللا يقتل رجال  

صػػمى هللا  -زنػػا بعػػج إحرػػاف, أو قتػػل نفػػذ بغيػػخ نفػػذ, وكػػاف لمشبػػي بعػػج إيسػػاف, أو 
   (.ٙ.)«أف يقتل - عميو وسمع

                                                           

( قج عشانا: ىحا مغ التعخيس الجائد بل السدتحب؛ ألف معشاه في الباشغ أنو أدبشا بآداب الذخع التي فييا ٔ
فيػ محبػب لشا, والحؼ فيع السخاشب مشو العشاء الحؼ ليذ  -تعالى  –شو تعب في مخضات هللا تعب, لك

 .ٔٙٔ/ٕٔبسحبػب. شخح الشػوؼ عمى مدمع ج
 .ٜٓٔ/ٔ( قػلو: " لتسمشو ", مغ السالؿ وىػ الدآمة. فتح البارؼ البغ حجخ جٕ
, وصحيح ٖٖٔٓ, بخقع ٗٙ/ٗخب, ج( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب الجياد والديخ, باب الكحب في الحٖ

 .ٔٓٛٔ, بخقع ٕ٘ٗٔ/ٕمدمع, كتاب الجياد والديخ, باب قتل كعب بغ األشخؼ شاغػت الييػد, ج
 .ٔٚ/ ٜ( الالمع الربيح بذخح الجامع الرحيح جٗ
, ٜٕٔ/ٗ( رواه أبػ داود, سشغ أبي داود, كتاب الحجود, باب الحكع فيسغ سب الشبي صمى هللا عميو وسمع, ج٘

 .ٜٗٔ – ٖٗٔ/ٜ, وصححو األلباني, صحيح وضعيف سشغ الشدائي جٖٖٙٗبخقع 
 ( السخجع الدابق. ٙ
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)قػػػاؿ: ال, وهللا( أؼ ال يجػػػػز وهللا )مػػػا كانػػػت لبذػػػخ بعػػػج وقػػػاؿ الدػػػيارنفػرؼ: "
في التغيِع وَسػبِّ اآلخػخ  -صّمى هللا عميو وسمع  -يعشي لػ أمخ  ,محسٍج عميو الدالـ(

مخائػػػو إذا مػػغ خمفائػػو وأ -ى هللا عميػػو وسػػمع صػػمّ  -, وأّمػػا غيػػػخه لجػػاز قتمػػو ,لػػو بالقتػػل
صػػّمى هللا  -وأمػخوا بقتمػػو ال يجػػػز قتمػػو؛ ألف تغيطػػو  ,َسػب يع أحػػج أو تغيطػػػا عمػػى أحػػج

   (.ٔ.)لع يكغ ِإال  حقًّا, وأّما تغيطشا فحق وباشل -عميو وسمع 

مػػخ  - رضػػي هللا عشيسػػا –أف ابػػغ عسػػخ  ,عػػغ حرػػيغ بػػغ عبػػج الػػخحسغ - ػىػػ
لػػػػػ سػػػػسعتو »فقػػػػاؿ:  -صػػػػمى هللا عميػػػػو وسػػػػمع  - فقيػػػػل: إف ىػػػػحا سػػػػب الشبػػػػي ,بخاىػػػػب

   (.ٕ.)«مى هللا عميو وسمعص - إنا لع نعصيع العيج عمى أف يدبػا نبيشا ,لزخبت عشقو

 –صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -: ولكػػغ يذػػكل عمػػى ذلػػظ أف الشبػػي )أبػػػ َىش ػػاد( قلاات
   ونحػ ذلظ. ,(ٖ)"دمحم, اعجؿقتل مغ قجح في عجلو بقػلو: " يا تخؾ 

قتػػل مػػغ قػػجح فػػي عجلػػو  - صػػمى هللا عميػػو وسػػمع - وأمػػا تخكػػوقػػاؿ ابػػغ الكػػيع: "
, وفػػػي (٘) "كسػػػو بقػلػػػو: "أف كػػػاف ابػػػغ عستػػػظ, وفػػػي ح(ٗ)"بقػلػػػو: "اعػػػجؿ فإنػػػظ لػػػع تعػػػجؿ

لػف إنػظ يقػ أو في خمػتو بقػلو: " ,(ٙ)"ف ىحه قدسة ما أريج بيا وجو هللاإقرجه بقػلو: "
                                                           

 .ٕٛٗ/ ٕٔ( بحؿ السجيػد في حل سشغ أبي داود جٔ
( رواه الحارث, بغية الباحث عغ زوائج مدشج الحارث, كتاب الحجود والجيات, باب فيسغ سب الشبي صمى هللا ٕ

 .ٓٔ٘, بخقع ٔٙ٘/ٕعميو وسمع, ج
عميو, والمفع لسدمع, صحيح البخارؼ, كتاب استتابة السختجيغ والسعانجيغ وقتاليع, باب مغ تخؾ قتاؿ  ( متفقٖ

, وصحيح مدمع, كتاب الدكاة, باب ذكخ الخػارج ٖٖٜٙ, بخقع ٚٔ/ٜالخػارج لمتألف, وأف ال يشفخ الشاس عشو, ج
 .ٖٙٓٔ, بخقعٓٗٚ/ٕوصفاتيع, ج

السدشجة, كتاب الصالؽ, باب ما جاء في تعجيل قدع الغشائع بقخب ( رواه ابغ الجارود, السشتقى مغ الدشغ ٗ
 . ٖٛٓٔ, بخقع ٕٕٚالعجو, صػ 

, ٜٖٕ٘, بخقع ٔٔٔ/ٖ( متفق عميو, والمفع لسدمع, صحيح البخارؼ, كتاب السداقاة, باب سكخ األنيار, ج٘
 .ٖٕٚ٘, بخقع ٜٕٛٔ/ٗوصحيح مدمع, كتاب الفزائل, باب وجػب اتباعو صمى هللا عميو وسمع, ج

( متفق عميو, والمفع لسدمع, صحيح البخارؼ, كتاب أحاديث األنبياء, باب حجيث الخزخ مع مػسى عمييسا ٙ
, وصحيح مدمع, كتاب الدكاة, باب إعصاء السؤلفة قمػبيع عمى اإلسالـ وتربخ ٖ٘ٓٗ, بخقع ٚ٘ٔ/ٗالدالـ, ج

 .ٕٙٓٔ, بخقع ٜٖٚ/ٕمغ قػؼ إيسانو, ج
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وغيخ ذلظ, فحلظ أف الحػق لػو, فمػو أف يدػتػفيو, ولػو  ,(ٔ)"عغ الغي وتدتخمي بو شييتُ 
ػ ,- صػمى هللا عميػو وسػمع -أف يتخكو, وليذ ألمتو تخؾ اسػتيفاء حقػو  ا فػإف ىػحا وأيز 

 ,ا بػػالعفػ والرػػفحمػػأمػر   -عميػػو وسػػمع صػػمى هللا  -حيػػث كػػاف  ,كػػاف فػػي أوؿ األمػػخ
ػػا فإنػػو كػػاف يعفػػػ عػػغ حقػػو التػػأليف وجسػػع الكمسػػة, ولػػئال يشفػػخ الشػػاس لسرػػمحة  ؛وأيز 

صػػمى هللا عميػػو  - عشػػو, ولػػئال يتحػػجثػا أنػػو يقتػػل أصػػحابو, وكػػل ىػػحا يخػػتز بحياتػػو
   (.ٕ.)وسمع"

بسباشػػػخة  -فػػػي ىػػػحا الدمػػػاف  -قتمػػػو  : ولكػػػغ يشبغػػػي أف يقيػػػج)أبػػػػ َىش ػػػاد( قلااات
   وال يقـػ بو غيخه إال بإذنو. ,الحاكع لو

  

                                                           

, بخقع ٕٕٕ, ٕٕٔ/ٖٖلبرخييغ, حجيث بيد بغ حكيع, عغ أبيو, عغ ججه, ج( رواه أحسج, السدشج, مدشج أ
 , وحدشو السحقق.ٕٚٔٓٓ

 .ٙ٘/٘( زاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد البغ الكيع جٕ
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ٌَشاٌضبَادلجذش

َ-ٍَُٙعٍَاهللَسضٛاَْ–اٌصذبثخَستَإًٌَٙعَٓاٌزذزٌشَٚ

صمى هللا عميو  -هللا  : قاؿ رسػؿقاؿ -رضي هللا عشو  –عغ أبي ىخيخة  -
اَل َتُدبُّػا َأْصَحاِبي, اَل َتُدبُّػا َأْصَحاِبي, َفَػال ِحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه َلْػ َأف  َأَحَجُكْع »: -وسمع 

  (.ٔ).«َأْدَرَؾ ُمج  َأَحِجِىْع, َواَل َنِريَفوُ َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍج َذَلب ا, َما 

 : الذخح

عغ سب  –صمى هللا عميو وسمع  -الخسػؿ  شيىي ,السبارؾ ىحا الحجيثفي   
ألنيع  –رضػاف هللا عمييع  –أال وىع صحابتو الكخاـ  ,صشف معيغ مغ السدمسيغ

صمى هللا  -بي نيي الش اسول ,–صمى هللا عميو وسمع  -يج الخمق أفزل الخمق بعج س
ؼ عميشا أف نعخ  م اكاف لدا –رضػاف هللا عمييع  -عغ سب صحابتو  -عميو وسمع 

حكع  ام؟ و عغ سب الرحابة دمعي السيِ ؟ ولساذا نُ ي عغ سبويِ الرحابي الحؼ نُ  غمَ 
  ؟عقػبتو مغ سبيع؟ وما

 : وباهلل التػفيق قػؿفأ ,ياجابة عشاإل حاوؿأسأسئمة  أربعة

  ؟ي عن سبوي  لرحابي الحي ن  ا الدؤال األول: َمن

 –صمى هللا عميو وسمع  –نجج أف الشبي  ,الشييحجيث مغ خالؿ الشطخ في  
 عغ سب كل أصحابو نيى اسوإن ,ولع يحكخ صحابي ا باسسو ,غ صحابي ا بعيشولع يعيّ 

فال يجػز لسدمع أف يدبو  ,فسغ صجؽ عميو اسع الرحابي ,-رضػاف هللا عمييع  –
ا )ال تدبػا أصحابي( شامل لسغ البذ الفتغ مشيع لقدصالني: "اولحلظ قاؿ  ,أبج 

 (ٕ)فدبيع حخاـ مغ عخمات ,مجتيجوف في تمظ الحخوب متأّولػف  ألنيع ؛وغيخه
                                                           

( رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب فزائل الرحابة رضػاف هللا عمييع, باب تحخيع سب الرحابة رضي هللا ٔ
 .ٕٓٗ٘, بخقع ٜٚٙٔ/ ٗعشيع, ج

 .ٜٓٗٔ/ ٕالُعْخَمات: جسع ُعْخَمة وىي َكْػَمة مغ القسح السجروس. معجع المغة العخبية السعاصخة ج( ٕ
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ضاىخ : (ٕ)"مغ سب أصحابي" في رواية أخخػ لمحجيث الرشعانيوقاؿ  ,(ٔ)الفػاحر"
  .(ٖ.)كاف داخال  في الػعيج" ,ولػ سب صحابي صحابي ا ,في كل مغ صحبو

 يجب عميو أف يعخؼ مغ ؛يتثشى لمسدمع أف يجتشب ىحا الشيي وحتى
 : نجسميا فيسا يمي ولمعمساء في تعخيف الرحابي أقػؿ شتى ,الرحابي

صمى  -وىػ السعخوؼ السذيػر بيغ أىل الحجيث أنو مغ رأػ الشبي  أحجىا:
ىع بحلظ ومخاد ,ىكحا أشمقو كثيخ مغ أىل الحجيث ,في حاؿ إسالمو -هللا عميو وسمع 

ولع  -صمى هللا عميو وسمع  -مع زواؿ السانع مغ الخؤية, كالعسى, وإال فسغ صحبو 
قاؿ أحسج  ,معجود في الرحابة بال خالؼ ؛يخه لعارض بشطخه كابغ أـ مكتـػ ونحػه

ا, أو ساعة  " :بغ حشبل , أو رآه؛ فيػ مغ مغ صحبو سشة, أو شيخ ا, أو يػم 
  ."الرحابة

 ,صحبتو لو, وكثخت مجالدتو عمى شخيق التبع لوأنو مغ شالت  الثاني:و 
  واألخح عشو.

أنو كاف ال يعج الرحابي إال  :روؼ عغ سعيج بغ السديبما وىػ  :الثالثو 
سشة أو سشتيغ, وغدا معو غدوة أو  -صمى هللا عميو وسمع  -مغ أقاـ مع رسػؿ هللا 

  غدوتيغ.

آلمجؼ عغ عسخو حكاه ا ,أنو يذتخط مع شػؿ الرحبة األخح عشو: الخابعو 
  بغ يحيى.

ا أنو مغ رآه مدم الخامذ:و    .حكاه الػاقجؼ عغ أىل العمع ,ا عاقال  بالغ  س 
                                                           

 .ٜٗ/ ٙ( إرشاد الدارؼ شخح صحيح البخارؼ لمقدصالني جٔ
, وحدشو األلباني, صحيح الجامع الرغيخ وزيادتو ٜٕٓٚٔ, بخقع ٕٗٔ/ٕٔ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, جٕ
 .ٚٚٓٔ/ٕج
 .ٕٕ٘/ٓٔػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني ج( التشٖ
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, وىػ مدمع, وإف لع -صمى هللا عميو وسمع  -أنو مغ أدرؾ زمشو  الدادس:و 
  (.ٔ.)يخه

  :فقاؿالعخاقي وقج أجسميع 

 الت ولع يثبتػػػػوقيل: إف ش ... ذو صحبة عرائي الشبي مدم
ا اـ عاػػمغ أق وقيل  و وذا البغ السديب عداػػمع ... أو غدام 

أف القػػػؿ الػػحؼ تصسػػئغ إليػػو الشفػػػس ىػػػ لشػػا يتبػػيغ  خػػالؿ العػػخض الدػػابق,مػػغ 
صػمى هللا عميػو  –فكػل مػغ رأػ الشبػي  ,في ذلظ قػؿ أىل الحجيث؛ ألنيع أىل الرشعة

الػػحيغ  ؛ ومػػغفيػػػ معػػجود فػػي الرػػحابة -ومػػات عمػػى ذلػػظ  - ,حػػاؿ إسػػالمو –وسػػمع 
الرػحيح الػحؼ عميػو الجسيػػر أف كػل مدػمع رأػ ولػحلظ قػاؿ الشػػوؼ: " ,عػغ سػبو نييشا
   (.ٕ.)فيػ مغ أصحابو" ,ولػ ساعة - صمى هللا عميو وسمع - الشبي

ػا, إال  -رضػػاف هللا عمػييع  – يذػسل كػل الرػحابة وىحا الحػجيث وإف كػاف عام 
تخػػػػز بعػػػػػس  -وإف كػػػػاف فػػػػػي بعزػػػػيا ضػػػػػعف  – أنػػػػو قػػػػػج وردت بعػػػػس الخوايػػػػػات

 ,يػػجؿ عمػػى مديػػج فزػػل ىػػؤالء السعشيػػيغ بيػػحه األحاديػػثسػػا فإن ,وىػػحا إف دؿ ,الرػػحابة
ا فأقػؿ ,ورفعة مكانتيع    :وسػؼ أذكخىع تباع 

 :عػػػػغ الحدػػػػيغ بػػػػغ عمػػػػي قػػػػاؿف ,-رضػػػػي هللا عشيسػػػػا  –أبػػػػػ بكػػػػخ وعسػػػػخ  –أ 
 ,يقػػػػؿ ال تدػػػبػا أبػػػا بكػػػخ وعسػػػخ -صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع  -سػػػسعت جػػػجؼ رسػػػػؿ هللا 

وال تدػػبػا  ,سػػيجا كيػػػؿ أىػػل الجشػػة مػػغ األولػػيغ واآلخػػخيغ إال الشبيػػيغ والسخسػػميغسػػا فإني
 ,وال تدػبػا عمي ػا ,سيجا شباب أىػل الجشػة مػغ األولػيغ واآلخػخيغسا الحدغ والحديغ فإني

   (.ٖ.)", عحبوومغ سب هللا ,فقج سب هللا ,ومغ سبشي ,فقج سبشي ,غ سب عمي افإف مَ 
                                                           

 وما بعجىا. ٜٔٔ/ٕ( شخح التبرخة والتحكخة ألفية العخاقي جٔ
 .٘ٛ/ ٙٔ( شخح الشػوؼ عمى مدمع جٕ
 ( سبق تخخيجو. ٖ
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السػػخاد بػػو الكيػلػػة قبػػل دخػليػػا, وإال  ,كيػػػؿ أىػػل الجشػػةسػػيجا قػػاؿ ابػػغ السمػػظ: "
   (.ٔ.)فال كيل فييا, وقيل: أراد بو الحميع العاقل, فإف أىميا يكػنػف حمساء عقالء"

 -أف الشبػي  ,عغ قيذ قاؿ: أخبػختف -رضي هللا عشو  –خالج بغ الػليج  -ب 
ا»قػػػاؿ:  – صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع ؼ هللا سػػػمو هللا فإنػػػو سػػػيف مػػػغ سػػػيػ  ,ال تدػػػبػا خالػػػج 

   (.ٕ.)«عمى الكفار

إال  ,تخرػو وقػج وردت روايػات –رضػي هللا عشػو  – بػغ أبػي شالػب عمي -ج 
والػحؼ يػجؿ عمػى شػجة محبػة  ,شيػي عػغ سػبواللثابػت فػي اومغ  ,ثبتأف كثيخ ا مشيا لع ي

عػػػغ أبػػػي عبػػػج هللا الجػػػجلي, قػػػاؿ: رواه أحسػػػج  امػػػلػػػو  -صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع  -الشبػػػي
فػػيكع؟  - صػػمى هللا عميػػو وسػػمع -سػػمسة, فقالػػت لػػي: أيدػػب رسػػػؿ هللا  دخمػػت عمػػى أـ

صػمى هللا  - قمت: معاذ هللا, أو سبحاف هللا, أو كمسة نحػىا, قالت: سػسعت رسػػؿ هللا
فقػػج  ,مػػغ سػػب عمي ػػا»وفػػي روايػػة  ,(ٖ)"يقػػػؿ: "مػػغ سػػب عميػػا, فقػػج سػػبشي - عميػػو وسػػمع

   (.ٗ.)«ومغ سبشي فقج سب هللا تعالى ,سبشي

فقػػج سػػبشي( وذلػػظ ِلسػػا أنػػو يمػػـد مػػغ سػػبِّو  ,قػلػػو: )مػػغ سػػب عميًّػػا" الػػجىمػؼ:قػػاؿ 
ما لع يكغ بيغ أحػج  ,ومغ شعشو في ندبو الصعُغ في ندبو؛ لمقخابة القخيبة بيشيسا ,سبُّو

   (.٘.)مغ أصحابو"
                                                           

 .ٕٕٗ/ٙ( شخح السرابيح البغ السمظ جٔ
بخاني, وأبػ يعمى , وقاؿ الييثسي : رواه الصٛٛٔٚ, بخقع ٖٗٔ/ٖٔ( رواه أبػ يعمى, مدشج أبي يعمى, جٔٚ

 .ٜٖٗ/ٜبشحػه, ورجاليسا رجاؿ الرحيح, مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج
, وصححو السحقق شعيب األرنؤوط وغيخه, وقاؿ ٕٛٗٚٙ, بخقع ٜٕٖ/ٗٗ( رواه أحسج, السدشج, مدشج الشداء, جٖ

 .ٖٓٔ/ٜالييثسي: رجالو رجاؿ الرحيح غيخ أبي عبج هللا الججلي, وىػ ثقة. مجسع الدوائج ج
, ٙٔٙٗ, بخقع ٖٓٔ/ٖ( رواه الحاكع, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, كتاب معخفة الرحابة رضي هللا عشيع, جٗ

. وأم ارواية إسحاؽ بغ كعب بغ عجخة , عغ أبيو قاؿ : ٖٜٖٕٔوضعفو األلباني, الجامع الرغيخ وزياداتو, بخقع 
فقج رواىا الصبخاني, « دػس في ذات هللاال تدبػا عمي ا؛ فإنو مس: »-صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ رسػؿ هللا 

, وقاؿ الييثسي : رواه الصبخاني في الكبيخ واألوسط, وفيو سفياف بغ بذخ أو بذيخ ٖٜٔٙالسعجع األوسط, بخقع 
متأخخ ليذ ىػ الحؼ روػ عغ أبي عبج الخحسغ الحبمي ولع أعخفو, وبكية رجالو وثقػا وفي بعزيع ضعف. 

 .ٖٓٔ/ٜمجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج
 .ٖٙٙ/ٜ( لسعات التشكيح في شخح مذكاة السرابيح ج٘
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ا ف –رضػػػي هللا عشػػػو  –عسػػػار بػػػغ ياسػػػخ  -د  عػػػغ األشػػػتخ قػػػاؿ: سػػػسعت خالػػػج 
ا, فإنػػػو مػػػغ يدػػػب ال تدػػػب عسػػػار  : »-هللا عميػػػو وسػػػمع صػػػمى  -يقػػػؿ: قػػػاؿ رسػػػػؿ هللا 

   (.ٔ.)«يو هللافِّ دَ يُ  ,و عسار اف  يبغزو هللا, ومغ سَ  ,يدبو هللا, ومغ يبغس عسار ا ,عسار ا

رضػي  – فعػغ ابػغ عبػاس –رضػي هللا عشػو  –العبػاس بػغ عبػج السصمػب  -ىػ 
سػج هللا وأثشػى عميػو فح ,صػعج السشبػخ -صمى هللا عميػو وسػمع  -أف الشبي  -هللا عشيسا 

فػػإف »قػػاؿ: قمشػػا: أنػػت, قػػاؿ: « أييػػا الشػػاس أؼ أىػػل األرض أكػػـخ عمػػى هللا؟»ثػػع قػػاؿ: 
مػػغ سػػب العبػػاس, فقػػج »وقػػاؿ: « العبػػاس مشػػي, وأنػػا مشػػو, ال تػػؤذوا العبػػاس فتػػؤذوني

   (.ٕ).«سبشي

صػػػمى هللا عميػػػو  -قػػػاؿ الػػػجىمػؼ: "قػلػػػو: )العبػػػاس مشػػػي وأنػػػا مشػػػو( رسػػػػؿ َّللا  
صػػػػل باعتبػػػػار الذػػػػخؼ والفزػػػػل والشبػػػػػة, وعبػػػػاس أصػػػػل مػػػػغ جيػػػػة الشدػػػػب أ -وسػػػػمع 

   (.ٖ.)والعسػمة, فافيع"

 -عػػغ عػػخوة قػػاؿ: قػػاؿ رسػػػؿ هللا ف -رضػػي هللا عشػػو  –حدػػاف بػػغ ثابػػت  –و 
   (.ٗ)."فح عغ هللا وعغ رسػلوفإنو يشا ,اال تدبػا حدان  ": -صمى هللا عميو وسمع 

رضػػػاف  –عػػغ سػػب الرػػحابة  – العامػػة والخاصػػة –وألجػػل كػػل ىػػحه الشػػػاىي 
وحػحروا مػغ ذلػػظ  ,مػشيع أو أحػجٍ  ,اجتشػب الدػمف الرػالح سػب الرػحابة؛ –هللا عمػييع 

 ومسا يجؿ عمى ذلظ ما يمي:  ,أشج التححيخ

   (.٘.)"عثساف, فإنا كشا نعجه مغ خيارنا ال تدبػا" عغ ابغ عسخ قاؿ: -أ 
                                                           

, والسدتجرؾ عمى  ٕٗٔٛ, بخقع ٖٛ٘/ٚ( رواه الشدائي والحاكع وصححو, الدشغ الكبخػ, كتاب السشاقب, جٔ
 .ٓٚٙ٘, بخقع ٜٖٗ/ٖكتاب معخفة الرحابة, ج الرحيحيغ,

صمى هللا عميو  -لسصمب عع رسػؿ  ( رواه أحسج, فزائل الرحابة, فزائل أبي الفزل العباس بغ عبج إ
 .ٜٛٚٔ, بخقع ٖٖٜ/ٕج -وسمع 

 .ٔٔٚ/ٜ( لسعات التشكيح في شخح مذكاة السرابيح جٖ
, وقاؿ البػصيخؼ: رواه مدجد مخسال ورواتو ثقات.إتحاؼ الخيخة ٖٚٓٓ( رواه ابغ عداكخ, تاريخ دمذق, بخقع ٗ

 .ٕٛٙ/ٚالسيخة بدوائج السدانيج العذخة ج
 .ٗٗٚ, بخقع ٔٙٗ/ٔج -رضي هللا عشو  -ائل الرحابة, فزائل عثساف بغ عفاف ( رواه أحسج, فز٘
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ا السخػػارؽ بػػغ أـ كمثػػـػ بشػػت ثسامػػة, أنيػػا قػػجمت حاجػػة, فػػإف أخاىػػعػػغ  -ب 
ثسامة قاؿ: ادخمػي عمػى عائذػة, وسػمييا عػغ عثسػاف بػغ عفػاف, فػإف الشػاس قػج أكثػخوا 

ظ الدالـ, ويدألظ عػغ عثسػاف فجخمت عمييا فقمت: بعس بشيظ يقخئ فيو عشجنا, قالت:
بػػػغ عفػػػاف, قالػػػت: وعميػػػو الدػػػالـ ورحسػػػة هللا, قالػػػت: أمػػػا أنػػػا فأشػػػيج عمػػػى أنػػػي رأيػػػت 

وجبخيػػل  -صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -يمػػة قائطػػة, ونبػػي هللا عثسػػاف فػػي ىػػحا البيػػت فػػي ل
ػػ -صػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع  -يػػػحي إليػػػو, والشبػػػي  ػػػ - ايزػػػخب كف  ابػػػغ عفػػػاف  -ا أو كتف 

صػمى هللا عميػو وسػمع  -, فسػا كػاف هللا يشػدؿ تمػظ السشدلػة مػغ نبيػو «اكتب, عثع»بيجه: 
   (.ٔ.)ا, فسغ سب ابغ عفاف فعميو لعشة هللا عميو كخيس  إال رجال   -

 -رضػي هللا عشيػا  -عغ سعيج بغ جبيخ قػاؿ: "ذكػخ حدػاف عشػج عائذػة  -ج 
 -ال تدػػبػا حدػػان ا, فقػػالػا: يػا أـ السػػؤمشيغ, أولػػيذ مػػغ الػػحيغ قػػاؿ هللا فتشػاولػه فقالػػت: "
اٌب َأِلػػيٌع ِإف  ال ػػِحيَغ ُيِحبُّػػػَف َأْف َتِذػػيَع اْلَفاِحَذػػُة ِفػػي ال ػػِحيَغ آَمُشػػػا َلُيػػْع َعػػحَ }تبػػارؾ وتعػػالى: 

   (.ٖ.)«أوليذ مغ العحاب األليع ذىاب برخه؟»؟ قالت: (ٕ)َوَّللا ُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػَف{ 

ال تدػػبػا أصػػحاب »عػػغ ندػػيخ بػػغ ذعمػػػؽ قػػاؿ: سػػسعت ابػػغ عسػػخ يقػػػؿ:  –د 
   (.ٗ.)«دمحم, فمسقاـ أحجىع ساعة خيخ مغ عبادة أحجكع أربعيغ سشة

ال تدبػا أصحاب دمحم, فػإف »قاؿ:  -ا ي هللا عشيسرض - عغ ابغ عباس -ىػ 
   (.٘.)«غفار ليع, وىػ يعمع أنيع سيقتمػف قج أمخ باالست -عد وجل  -هللا 

عػغ ابػغ عبػاس أنػو  ,عػغ أبيػو عػغ جػجه ,وعغ دمحم بغ كخيػب مػػلى بػغ عبػاس
 ,فػإف سػبيع مفقػخة -صمى هللا عميو وسػمع  -إياؾ وسب أصحاب دمحم  ,يا غالـ» قاؿ:

                                                           

, ٕٛٛ, بخقع ٕٛٛ( رواه البخارؼ, األدب السفخد, باب مغ دعا صاحبو فيخترخ ويشقز مغ اسسو شيئا, صػ ٔ
 .ٜٚوضعفو األلباني, ضعيف األدب السفخد صػ 

 .ٜٔسػرة الشػر, اآلية : ٕ) 
 .ٜٖٗ/ٔالسجيشة, جرواه ابغ أبي شيبة, تاريخ ٖ)
 .ٕٓ, بخقع ٓٙ/ٔ(  رواه أحسج, فزائل الرحابة, جٗ
 .ٛٔ, بخقع ٜ٘/ٔ( رواه احسج, فزائل الرحابة, ج٘
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والتكػػحيب بالقػػجر فإنػػو يػػجعػ إلػػى  ,والشطػػخ فػػي الشجػػـػ فإنيػػا تػػجعػ إلػػى الكيانػػة وإيػػاؾ
   (.ٔ.)«الدنجقة

سػػسعشي عمػي بػػغ عبػج هللا بػػغ عبػاس وأنػػا أريػػج »عػغ عسػػخ بػغ بديػػع قػاؿ:  - ز
 -خ رسػػػػػؿ هللا يْ فإنػػػػو ِصػػػػ ,ال تدػػػػبو ,فقػػػػاؿ: ميػػػػال   ,- رحسػػػػو هللا -أف أسػػػػب معاويػػػػة 

   (.ٕ.)«- صمى هللا عميو وسمع

سػػعيج بػػغ جبيػػخ يقػػػؿ: سػػسعت ابػػغ : َسػػِسْعُت حبيػػب بػػغ حدػػاف, َقػػاؿعػػغ  - ح
صػمى هللا عميػو  - فإنو كاف يشرػخ رسػػؿ هللا ؛ال تدبػا حداف بغ ثابت»عباس يقػؿ 

   (.ٖ.)«بمدانو ويجه -وسمع 

 -رفزػػػػىغ: سػػػب أصػػػحاب دمحم ثػػػالث ا»عػػػغ ميسػػػػف بػػػغ ميػػػخاف قػػػاؿ:  - ط
, والشطخ في القجر, والشطخ في الشج-صمى هللا عميو وسمع     (.ٗ.)«ـػ

   ؟رضهان هللا علييم – عن سب الرحابة ي السدلمي  لساذا ن  الدؤال الثاني: 

   نيي السدمع عغ سب الرحابة الكخاـ؛ ألسباب مغ أىسيا:

فمػغ  وأنفػق مػغ الدكػػات والرػجقات, ,مغ الصاعاتفعل  اسمي سخءأف ال األول:
عػػػغ أبػػػي ف ,حلظبػػػ –هللا عميػػػو وسػػػمع صػػػمى  -بػػػل أقدػػػع الشبػػػي  ,يبمػػػغ مكانػػػة أحػػػج مػػػشيع

ال تدػبػا أصػحابي, ال تدػبػا : »-صػمى هللا عميػو وسػمع  -هللا  : قاؿ رسػؿىخيخة, قاؿ
"" وفػػي روايػػة "الػػحؼ نفدػػي بيػػجه لػػػ أف أحػػجكع أنفػػقأصػػحابي, فػ  مثػػل أحػػج  (٘)كػػل يػػـػ

   (.ٙ.)«, وال نريفوأدرؾ مج أحجىع امذلب ا, 
                                                           

 .ٕٕٓٓٔ, بخقع ٖ/ٛ( رواه ابغ حباف, كتاب الثقات, جٔ
( رواه اآلجخؼ, الذخيعة, كتاب فزائل معاوية بغ أبي سفياف رضي هللا عشو, باب ذكخ مراىخة الشبي صمى ٕ

 .ٖٜٔٔ, بخقع ٕٛٗٗ /٘عميو وسمع لسعاوية بأختو أـ حبيبة رحسو هللا, ج هللا
 .ٔٓٗ/ٕٔ( رواه ابغ عداكخ, تاريخ دمذق, جٖ
 . ٜٔ, بخقع ٓٙ/ٔ( رواه أحسج, فزائل الرحابة, جٗ
, ٕٜ/ٕج -رضي هللا عشو  -( رواه عبج بغ حسيج, السشتخب مغ مدشج عبج بغ حسيج, مدشج أبي سعيج الخجرؼ ٘

 وصححو السحقق. ,ٜٙٔبخقع 
 ( سبق تخخيجو.ٙ
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بمغ ثػابو في ذلظ ثػاب  ام ,مثل أحج ذلب ا ومعشاه لػ أنفق أحجكع": قاؿ الشػوؼ 
ا قجمشاه في أوؿ  امويؤيج ىحا  :قاؿ القاضي ,وال نرف مج ,نفقة أحج أصحابي مج 

مغ تفزيل الرحابة كميع عمى جسيع مغ  ,باب فزائل الرحابة عغ الجسيػر
وضيق الحاؿ بخالؼ  ,وسبب تفزيل نفقتيع أنيا كانت في وقت الزخورة ,بعجىع
وذلظ  ,وحسايتو –صمى هللا عميو وسمع  -ف إنفاقيع كاف في نرختو وأل ؛غيخىع

}اَل َيْدَتِػؼ  :-تعالى  –وقج قاؿ هللا  ,األخخػ  شاعتيعو  وكحا جيادىع ,معجوـ بعجه
ُج َوَقاَتُمػا ِمَغ ال ِحيَغ َأْنَفُقػا ِمْغ َبعْ ِمْشُكْع َمْغ َأنَفَق ِمْغ َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَلِئَظ أَْعَطُع َدَرَجة  

كاف في أنفديع مغ  امىحا كمو مع  ,(ٔ){َوُكالًّ َوَعَج َّللا ُ اْلُحْدَشى َوَّللا ُ ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيخٌ 
وفزيمة  ,والتػاضع واإليثار والجياد في هللا حق جياده ,والتػدد والخذػع ,الذفقة

فزائل ال تؤخح وال ,وال تشاؿ درجتيا بذيء ,ولػ لحطة ال يػازييا عسل ,الرحبة
  (.ٕ.)"ءذلظ فزل هللا يؤتيو مغ يذا بكياس

ال "يقػؿ:  -رضي هللا عشيسا  – وعغ نديخ بغ ذعمػؽ قاؿ: كاف ابغ عسخ
, فمسقاـ أحجىع ساعة, خيخ مغ عسل -صمى هللا عميو وسمع  -تدبػا أصحاب دمحم 

  .(ٖ).أحجكع عسخه"

عميو  -ة الخسػؿ فمسقاـ أحجىع" قيامو في الجياد في شاعقاؿ الدشجؼ: "
  (.ٗ.)"أو وجػده عشجه ,بأؼ وجو كاف -الرالة والدالـ 

 - سيج الخمقأفزل الخمق بعج  -رضػاف هللا عمييع  –الرحابة  أفالثاني: 
رضي هللا  -عغ عبج هللا ف ,ـ ال ييافخ  كَ والفاضل يُ  ,مغ أمتو –صمى هللا عميو وسمع 

ؿ: خيخ الشاس قخني, ثع الحيغ , قا- صمى هللا عميو وسمع - , أف الشبي- عشو
                                                           

 .ٓٔ( سػرة الحجيج, اآلية : ٔ
 .ٖٜ/ٙٔ( شخح مدمع لمشػوؼ جٕ

, بخقع ٕٔٔ/ٔ, ج-صمى هللا عميو وسمع  -رواه ابغ ماجو, الدشغ, باب في فزائل أصحاب رسػؿ هللا ٖ) 
 .ٕٗ/ٔ, وصححو البػصيخؼ, مرباح الدجاجة في زوائج ابغ ماجو جٕٙٔ

 .ٓٚ/ٔشغ ابغ ماجة ج( حاشية الدشجؼ عى سٗ
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يمػنيع, ثع الحيغ يمػنيع, ثع يجيء قػـ تدبق شيادة أحجىع يسيشو, ويسيشو شيادتو ", 
  (.ٔ.)قاؿ إبخاليع: وكانػا يزخبػنشا عمى الذيادة والعيج ونحغ صغار

في ىحا الحجيث دليل عمى أف خيخ الشاس الحيغ صحبػا قاؿ ابغ ىبيخة: "
عد  -كسا قاؿ  ,ورأوه ثع التابعػف ليع بإحداف -ميو وسمع صمى هللا ع -رسػؿ هللا 

ُلػَف ِمَغ اْلُسَياِجِخيَغ َواأْلَْنَراِر َوال ِحيَغ ات َبُعػُىْع ِبِإْحَداٍف َرِضَي : }-وجل  اِبُقػَف اأْلَو  َوالد 
ا َذِلَظ َياُر َخاِلِجيَغ ِفيَيا َأبَ َّللا ُ َعْشُيْع َوَرُضػا َعْشُو َوأََعج  َلُيْع َجش اٍت َتْجِخؼ َتْحَتَيا اأْلَنْ  ج 

وقػلو: }ثع الحيغ يمػنيع{ تشبيو عمى مغ يأتي إلى يـػ الكيامة, فإف  ,(ٕ){اْلَفْػُز اْلَعِطيعُ 
  (.ٖ.)كل متقجـ خيخ مسغ يميو"

القخف: أىل زماف واحج متقارب, اشتخكػا في أمخ مغ األمػر : "وقاؿ الديػشي
ىع الرحابة,  -صمى هللا عميو وسمع  -بسجة, فقخنو  السقرػدة, واألصح: أن و يزبط

وكانت مجتيع مغ السبعث إلى آخخ مغ مات مغ الرحابة مائة وعذخيغ سشة, وقخف 
سبعيغ, وقخف أتباع التابعيغ مغ ثع إلى حجود  إلى قخابةالتابعيغ مغ سشة مائة 

  (.ٗ.)العذخيغ ومائتيغ"

ف هللا نطخ في قمػب بغ مدعػد قاؿ: إزر بغ حبير عغ عبج هللا عغ و 
خيخ قمػب العباد, فاصصفاه لشفدو,  -صمى هللا عميو وسمع  -العباد, فػجج قمب دمحم 

 فابتعثو بخسالتو, ثع نطخ في قمػب العباد بعج قمب دمحم, فػجج قمػب أصحابو خيخ
فيػ  ,اقمػب العباد, فجعميع وزراء نبيو, يقاتمػف عمى ديشو, فسا رأػ السدمسػف حدش  

  (.٘.)فيػ عشج هللا سيئ" ,احدغ, وما رأوا سيئ   عشج هللا
                                                           

( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب أصحاب الشبي صمى هللا عميو وسمع, باب فزائل أصحاب الشبي صمى ٔ
باب فزل  -رضػاف هللا عمييع  –, وصحيح مدمع, كتاب فزائل الرحابة ٖٔ٘ٙ, بخقع ٖ/٘هللا عميو وسمع, ج

 .ٖٖٕ٘ع , بخقٖٜٙٔ/ٗالرحابة ثع الحيغ يمػنيع ثع الحيغ يمػنيع, ج
 .ٓٓٔ( سػرة التػبة, اآلية: ٕ
 .ٜٗ/ٕ( اإلفراح عغ معاني الرحاح البغ ىبيخة جٖ
 .ٖٕٙٔ/ ٙ( التػشيح شخح الجامع الرحيح لمديػشي جٗ
, وصححو السحقق ٖٓٓٙ, بخقع ٗٛ/ٙج –رضي هللا عشو  –( رواه أحسج, السدشج, مدشج عبجهللا بغ مدعػد ٘

 أحسج شاكخ.
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فعغ أبي  ,ليحه األمة (ٔ)أمشة –رضػاف هللا عمييع  –أف الرحابة  الثالث:
, ثع - صمى هللا عميو وسمع - بخدة, عغ أبيو, قاؿ: صميشا السغخب مع رسػؿ هللا

زلتع ما »خخج عميشا, فقاؿ: قمشا: لػ جمدشا حتى نرمي معو العذاء قاؿ فجمدشا, ف
صميشا معظ السغخب, ثع قمشا: نجمذ حتى نرمي معظ  ,قمشا: يا رسػؿ هللا ؟«ىاىشا

ا مسا يخفع قاؿ فخفع رأسو إلى الدساء, وكاف كثيخ  « أحدشتع أو أصبتع»العذاء, قاؿ 
أتى الدساء ما  ,الشجػـ أمشة لمدساء, فإذا ذىبت الشجـػ»رأسو إلى الدساء, فقاؿ: 

أتى أصحابي ما يػعجوف, وأصحابي أمشة  ,فإذا ذىبتتػعج, وأنا أمشة ألصحابي, 
  (.ٕ.)«أتى أمتي ما يػعجوف  ,ألمتي, فإذا ذىب أصحابي

)قػلو: وأصحابي أمشة ألمتي( يعشي: أف أصحابو العباس القخشبي: " قاؿ أبػ
 , يغ قائس ا, والحق ضاىخ ا, والشرخ عمى األعجاء حاصال  ما دامػا مػجػديغ كاف الجِّ

ا, غمبت األىػاء, وأديمت األعجاء, وال يداؿ أمخ الجِّ  ,وولسا ذىب أصحاب يغ متشاقر 
ا إلى أ وىػ الحؼ وعجت  ,ال يبقى عمى ضيخ األرض أحج يقػؿ: هللا, هللاوججه ناكر 

  (.ٖ.)بو أمتو"

فعغ  ,وفقجىع بمية ,في األمة خيخ –رضػاف هللا عمييع  -ىع أف وجػدالخابع: 
 ,يخال تدالػف بخ» :-صمى هللا عميو وسمع  - واثمة بغ األسقع, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا

ما داـ فيكع مغ رأػ مغ  ,وهللا ال تدالػف بخيخما داـ فيكع مغ رآني وصاحبشي, 
  (.ٗ.)«غ صاحبشيوصاحب مَ  ,رآني

                                                           

آمغ ورجاؿ أمشة, ككاتب وكتبة؛ ومشو الحجيث: )وأصحابي أمشة ألمتي( , وقيل:  ( أمشة: قاؿ الدبيجؼ: رجلٔ
 .ٖٜٔ/ ٖٗجسع أميغ وىػ الحافع؛ وجسعو أمشاه أيزا. تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ج

( رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب فزائل الرحابة, باب بياف أف بقاء الشبي صمى هللا عميو وسمع أماف ٕ
 .ٖٕٔ٘, بخقع ٜٔٙٔ/ٗأصحابو أماف لألمة, جألصحابو, وبقاء 

 .٘ٛٗ/ ٙ( السفيع لسا أشكل مغ حجيث مدمع جٖ
( رواه ابغ أبي شيبة, السرشف, كتاب الفزائل, ما ذكخ في الكف عغ أصحاب الشبي صمى هللا عميو وسمع, ٗ
يث الرحيحة , وقاؿ األلباني: وىحا إسشاد جيج, رجالو رجاؿ الرحيح. سمدمة األحادٕٖٚٔٗ, بخقع ٘ٓٗ/ٙج
 .ٖٗٛ/ٚج
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كسمح الصعاـ ال يرمح الشاس  –رضػاف هللا عمييع  –أف الرحابة  الخامذ:
يقػؿ  -صمى هللا عميو وسمع  - فعغ سسخة بغ جشجب, قاؿ: كاف رسػؿ هللا ,بجونيع

 (ٔ)«يػشظ أف تكػنػا في الشاس كالسمح في الصعاـ, ال يرمح الصعاـ إال بالسمح»لشا: 
  (.ٕ): فقج ذىب ممحشا فكيف نرمح؟الحدغقاؿ 

يقػؿ:  -رضي هللا عشيسا  -عغ عكخمة, قاؿ سسعت ابغ عباس وفي رواية 
ممحفة متعصفا بيا عمى مشكبيو, وعميو  -صمى هللا عميو وسمع  -خخج رسػؿ هللا 

, حتى جمذ عمى السشبخ, فحسج هللا وأثشى عميو, ثع قاؿ: (ٖ)وعميو عرابة دسساء
أما بعج أييا الشاس, فإف الشاس يكثخوف, وتقل األنرار حتى يكػنػا كالسمح في »

ا, أو يشفعو, فميقبل مغ محدشيع, ويتجاوز ا يزخ فيو أحج  الصعاـ, فسغ ولي مشكع أمخ  
  (.ٗ.)«ديئيععغ م

غ لػجو الذبو, وال يِّ بَ استئشاؼ مُ « ال يرمح الصعاـ إال بالسمح»" قاؿ اليخوؼ:
كسا  ,ج الصعاـفدِ حتى يقاؿ كثخة السمح تُ  ,يمـد مغ التذبيو أف يكػف مغ جسيع الػجػه

دونو لصعاـ, بل السخاد مشو أف الصعاـ نو في الكالـ كالسمح في اإ قيل في حق الشحػ:
  (.٘.)السخاـ"ليذ لو كساؿ 

"قػلو: )حتى يكػنػا كالسمح في الصعاـ( يعشي مغ القمة, ووجو  وقاؿ العيشي:
التذبيو بيغ األنرار والسمح ىػ أف السمح جدء يديخ مغ الصعاـ وفيو إصالحو, 

                                                           

, وقاؿ الييثسي: رواه البدار والصبخاني, ٜٛٓٚ, بخقع ٕٛٙ/ٚ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب الديغ, جٔ
. وضعفو األلباني, سمدمة األحاديث الزعيفة ٛٔ/ ٓٔوإسشاد الصبخاني حدغ.مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج

 .ٕ٘ٗ/ ٗوالسػضػعة لأللباني, ج
رضي هللا عشيع,  -خؼ, كتاب الذخيعة, كتاب اإليساف, باب ذكخ فزل جسيع الرحابة ( أخخجو اآلجٕ
 .ٚ٘ٔٔ, بخقع ٕٛٙٔ/ٗج
 .ٕٓٗ/ ٕٓ( الجسساء: الدػداء. التػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقغ جٖ
مغ  اقبمػا»( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب مشاقب األنرار, باب قػؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع: ٗ

 .ٖٓٓٛ, بخقع ٖ٘/٘, ج«محدشيع وتجاوزوا عغ مديئيع
 .ٖٔٛٛ/ٜ( مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح لميخوؼ ج٘
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 ,فكحلظ األنرار وأوالدىع مغ بعجىع, جدء يديخ بالشدبة إلى السياجخيغ وأوالدىع
  (.ٔ.)كػا األقاليع"الحيغ انتذخوا في البالد ومم

  ؟- رضهان هللا علييم –ما حكم من سب الرحابة  الدؤال الثالث:

وجب عميشا أف نجتشب  ,عغ سبيع –صمى هللا عميو وسمع  –الشبي  ىني اس  لَ 
حيث إنو يجور بيغ الفدق  ,ي ديششا شجيجففحكسو  ,فسغ لع يجتشب الشيي ,الشييىحا 

  .والكفخ

ا مغ الرحابة وأما: "مال عمي القارؼ قاؿ  ومبتجع  ,فيػ فاسق ,مغ سّب أحج 
عة وأصحابيع, أو يتختب عميو كسا عميو بعس الذي ,إاّل إذا اعتقج أنو مباح ,باإلجساع

فإنو كافخ  ؛وأىل الدشة ,أو اعتقج كفخ الرحابة ,كسا ىػ دأب كالميع ,ثػاب
  (.ٕ.)باإلجساع"

ف كاف مسا يخالف األدلة إف سبيع والصعغ فييع إ"وقاؿ سعج الجيغ التفتازاني: 
  (.ٖ.)وإال فبجعة وفدق" ,-رضي هللا عشيا  -كقحؼ عائذة  ,القصعية؛ فكفخ

  ؟- رضهان هللا علييم -ن سب الرحابة عقهبة مَ  ماالدؤال الخابع: 

 ب بأشياء عجة مشيا: قَ عايػ مُ ف ,سبيعأف مغ  ,ىحا الشيييتختب عمى 

: ثع مغ  ,أوال   –تعالى  –بل هللا مغ ق ,غفقج استحق المع ,أف مغ سبيع أوًلا
صمى هللا  -فعغ ابغ عباس قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  ,اثالث   ثع مغ الشاس ,ثاني ا السالئكة

  (.ٗ).«والسالئكة, والشاس أجسعيغ ,فعميو لعشة هللا ,مغ سب أصحابي: »-عميو وسمع 
                                                           

 .ٕٙٙ/ٙٔ( عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ جٔ
مغ القخف األوؿ إلى السعاصخيغ مع »( يشطخ : السػسػعة السيدخة في تخاجع أئسة التفديخ واإلقخاء والشحػ والمغة ٕ

, وكذاؼ القشاع عغ متغ ٖٕٙ/ٕ, وبحخ السحىب لمخوياني جٗٔٚٔ/ٕج« عقائجىع وشيء مغ شخائفيعدراسة ل
 .ٜٗ/ٙ, وإرشاد الدارؼ شخح صحيح البخارؼ لمقدصالني جٕٚٔ/ٙاالقشاع ج

 .ٜٗ/ٙ( إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ جٖ
 ( سبق تخخيجو.ٗ
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كل  والشاس أجسعيغ( أؼ يمحقو ,والسالئكة ,)فعميو لعشة هللا"قاؿ الرشعاني: 
َوال ِحيَغ ألنو سب مغ أمخ هللا بالجعاء ليع وسؤاؿ السغفخة } ؛لعغ صادر عغ ىؤالء

يَسافِ  ْخَػاِنَشا ال ِحيَغ َسَبُقػَنا ِباإْلِ َواَل َتْجَعْل ِفي  َجاُءوا ِمْغ َبْعِجِىْع َيُقػُلػَف َرب َشا اْغِفِخ َلَشا َوإِلِ
وأثشى هللا عمييع في عجة آيات مغ  ,(ٔ)ِإن َظ َرُءوٌؼ َرِحيٌع{ ُقُمػِبَشا ِغالًّ ِلم ِحيَغ آَمُشػا َرب َشا

  (.ٕ.)"فدابيع مزاد ألمخ هللا ,كتابو

فعغ عػيع  ,–تصػع ا وال  افخض   –ال يقبل هللا مشو شاعة  يع؛أف مغ سب ثانياا:
إف هللا »قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -أف رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  -بغ ساعجة 

فجعل لي مشيع وزراء وأنرار ا  ,اختارني واختار بي أصحاب ا -تعالى تبارؾ و  -
ل مشو يـػ الكيامة قبَ وأصيار ا, فسغ سبيع فعميو لعشة هللا والسالئكة والشاس أجسعيغ ال يُ 

عغ أنذ بغ مالظ قاؿ: قاؿ أناس مغ أصحاب وفي رواية  ,(ٖ)«صخؼ وال عجؿ
 -, أنا ندب, فقاؿ رسػؿ هللا : يا رسػؿ هللا- صمى هللا عميو وسمع -رسػؿ هللا 

فعميو لعشة هللا, والسالئكة, والشاس  ,مغ سب أصحابي: »- صمى هللا عميو وسمع
  (.ٗ).«ا وال عجال  أجسعيغ, ال يقبل هللا مشو صخف  

صمى  -فال يشاؿ حفع الشبي  ؛ومغ لع يحفطيع ,حفطيعيع يشافي سب أف ثالثاا:
 -عصاء بغ أبي رباح, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  فعغ ,لو يػـ الكيامة –هللا عميو وسمع 

ومغ  مغ حفطشي في أصحابي كشت لو يـػ الكيامة حافط ا,: »-صمى هللا عميو وسمع 
 (. ٘.)«فعميو لعشة هللا ,سب أصحابي

قجـ "فعغ عامخ بغ سعج قاؿ:  ,-تعالى  –ابتاله هللا  سبيع,مغ  أف رابعاا:
ا, ى رجل, وإذا ىػ يدب عمي  سعج مغ أرض لو, والشاس عكػؼ أو مجتسعػف عم

                                                           

 ٓٔ( سػرة الحذخ, اآلية : ٔ
 .ٕٕ٘/ٓٔخ لمرشعاني ج( التشػيخ شخح الجامع الرغيٕ
رضػاف هللا عمييع  –( رواه الحاكع وصححو ووافقو الحىبي, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, كتاب معخفة الرحابة ٖ
 .ٕٕٔ, وضعفو األلباني, ضعيف الجامع الرغيخ صػٙ٘ٙٙ, بخقع ٕٖٚ/ٖج -
 .ٛ, بخقع ٕ٘/ٔ( رواه  أحسج, فزائل الرحابة, جٗ
 . ٓٔ, بخقع ٗ٘/ٔ( رواه أحسج, فزائل الرحابة, ج٘
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تخيج إلى سب أقػاـ خيخ  اموعثساف, وشمحة, والدبيخ, فشياه فكأنو أغخاه بيع, فقاؿ: 
لتشتييغ أو ألدعػف عميظ, فقاؿ: إنو ليخػفشي كأنو نبي, فجعا بساء فتػضأ, ثع  ,مشظ

بدبو  سبق ليع مشظ خيخ, أسخصظ ام  صمى ركعتيغ, وقاؿ: الميع إف كاف يدب أقػا
فأرني بو الغجاة آية تجعمو آية لمعالسيغ قاؿ: فخخج بختية مغ دار ابغ فالف  ,عإياى

نادة ال يخد بأسيا شيء, فتفخؽ الشاس عشو, فجعمتو بيغ قػائسيا, فػشئتو حتى شفئ, 
  (.ٔ.)"وأنا رأيت الشاس يتبعػنو يقػلػف: استجاب هللا لظ أبا إسحاؽ

ا, وال أىل ىحا البيت, إف ا عمي  سسعت أبا رجاء يقػؿ: ال تدبػ " قاؿ: ,عغ قخةو 
ا لشا مغ بشي اليجيع قجـ مغ الكػفة فقاؿ: ألع تخوا ىحا الفاسق ابغ الفاسق؟ إف هللا جار  

, قاؿ: فخماه هللا بكػكبيغ في عيشو, فصسذ هللا - يعشي الحديغ عميو الدالـ -قتمو, 
  (.ٕ.)"برخه

عسخ بغ الخصاب  انية الثالخميف أف ىع   ,ذلظ بل بمغ مغ تذجيج الرحابة في
فعغ البيي, عغ عسخ: أف عبيج  ,الرحابةبقصع لداف مغ سب  -رضي هللا عشو  -

: عمي -رضي هللا عشو  -هللا بغ عسخ سب السقجاد بغ األسػد وعسار ا, فقاؿ عسخ 
نحر إف لع أقصع لدانو, حتى تكػف سشة, حتى ال يجتخغ أحج أف يدب أصحاب دمحم 

  (.ٖ).مع فيو, فتخكوفك -صمى هللا عميو وسمع  -

ا: كسا يقتل ساب الشبي  –رضػاف هللا عمييع  –ل ساب الرحابة قتَ ىل يُ  خامدا
  ؟أـ ال –صمى هللا عميو وسمع  -

غيخ  اذكخىس ,ويأتي خالفيع عمى محىبيغ ,اختمف أىل العمع في ىحه السدألة
  واحج مغ أىل العمع.

                                                           

, والصبخاني, السعجع الكبيخ, ٖٜٙ, بخقع ٖٛٗ/ٕ( أخخجو ابغ األعخابي, معجع ابغ األعخابي, باب الباء, جٔ
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني, ورجالو رجاؿ الرحيح. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ٖٚٓ, بخقع ٓٗٔ/ ٔج
 .ٗ٘ٔ/ٜج
 .ٕٜٚ , بخقعٚٗ٘/ٕ( رواه أحسج, فزائل الرحابة, جٕ
 .ٖٙٛ, بخقع ٕ٘٘/ٔ( رواه ابغ كثيخ وقاؿ: ىحا إسشاد ال بأس بو, مدشج الفاروؽ, كتاب الحج, جٖ
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ل, وقاؿ بعس قتَ وال يُ  ,ومحىب الجسيػر أف مغ سبيع يعدر"قاؿ القدصالني: 
  (.ٔ.)"السالكية: يقتل

: والسػحىب السختػار مػغ السػحىبيغ ىػػ مػحىب الجسيػػر؛ وذلػظ )أبػػ َىش ػاد( قلت
 -فقج قػاؿ أبػػ بػخزة: كشػت عشػج أبػي بكػخ  ,-رضي هللا عشو  –لسا صح عغ أبي بكخ 

 , فتغيع عمى رجل, فاشتج عميو, فقمت: تأذف لي يػا خميفػة رسػػؿ هللا-رضي هللا عشو 
أضػػخب عشقػػو؟ قػػاؿ: فأذىبػػت كمستػػي غزػػبو, فقػػاـ فػػجخل,  -صػػمى هللا عميػػو وسػػمع  -

؟ قمػػت: ائػػحف لػػي أضػػخب عشقػػو, قػػاؿ: أكشػػت الػػحؼ قمػػت سػػابق افأرسػػل إلػػّي, فقػػاؿ: مػػا 
صػػمى هللا  -ال وهللا, مػػا كانػػت لبذػػخ بعػػج دمحم »لػػػ أمختػػظ؟ قمػػت: نعػػع, قػػاؿ:  ,فػػاعال  

  .وهللا أعمع (.ٕ.)«-عميو وسمع 

 

  

                                                           

 .ٜٗ/ٙ( إرشاد الدارؼ شخح صحيح البخارؼ لمقدصالني جٔ
 ( سبق تخخيجو.ٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

65 

 

َشاثعاٌَادلجذش

ََستَادلسٍُاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓ

صمى هللا  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  -عغ عبج هللا بغ مدعػد 
  (.ٔ.)«ِسَباُب الُسْدِمِع ُفُدػٌؽ, َوِقَتاُلُو ُكْفخٌ »: -عميو وسمع 

 : الذخح

الشيي وىحا  ,اببَ دِّ غ الالتححيخات والشػاىي الشبػية عمغ  خابعىحا ىػ الشيي ال
ولكغ الدؤاؿ الحؼ  ,وكمشا يعخؼ مغ ىػ السدمع ,يتعمق بذخز معيغ أال وىػ السدمع

  السدمع؟ سب غعلساذا نييشا  ىػ: حصخَ يشبغي أف يُ 

غ سب ححر ميجج أنو  -صمى هللا عميو وسمع  -الشاضخ في كالـ نبيشا 
 ألسباب عجة مشيا:  ؛السدمع

 -رضي هللا عشو  –مدعػد  فعغ عبج هللا بغ ,فدػؽ  أف سب السدمع األول:
السدمع فدػؽ, وقتالو  ِسَبابُ : »-صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا 

  (.ٕ.)«كفخ

بو في الذخع: الخخوج عغ  والسخاد ,الفدق في المغة الخخوجقاؿ الشػوؼ: "
وفاعمو  ,حخاـ بإجساع األمة ,وأما معشى الحجيث فدب السدمع بغيخ حق ,الصاعة

  (.ٖ.)"- صمى هللا عميو وسمع -بخ بو الشبي فاسق كسا أخ

                                                           

( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, باب ما يشيى مغ الدباب والمعغ, كتاب اإليساف, باب بياف قػؿ ٔ
, وصحيح مدمع, كتاب ٗٗٓٙ, بخقع ٘ٔ/ٛ, ج«سباب السدمع فدػؽ وقتالو كفخ»لشبي صمى هللا عميو وسمع: ا

 .ٗٙ, بخقع ٔٛ/ٔ, ج«سباب السدمع فدػؽ وقتالو كفخ»اإليساف, باب بياف قػؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع: 
 ( سبق تخخيجو.ٕ
 .ٗ٘, ٖ٘/ٕ( شخح الشػوؼ عمى مدمع جٖ
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" دليل عمى جػاز سب الكافخ, فإف "وفي مفيـػ قػلو "السدمع وقاؿ الرشعاني:
ا فال يعسل بالسفيػـ في حقو, وإف كاف  ,فيػ أذية لو, وقج نيى عغ أذيتو ,كاف معاىج 

  (.ٔ.)"إذ ال حخمة لو ,جاز سبو ,حخبي ا

 - تعالى –وقج أعدنا هللا  ,الجاىميةأف سب السدمع مغ أمػر  الثاني:
وعميو بخد وعمى  (ٕ)فعغ السعخور بغ سػيج, قاؿ: مخرنا بأبي ذر بالخبحة ,باإلسالـ

كانت حمة, فقاؿ: إنو كاف بيشي  ,لػ جسعت بيشيسا ,غالمو مثمو, فقمشا: يا أبا ذر
 -بي وبيغ رجل مغ إخػاني كالـ, وكانت أمو أعجسية, فعيختو بأمو, فذكاني إلى الش

يا أبا ذر, »فقاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -فمقيت الشبي  -صمى هللا عميو وسمع 
, قمت: يا رسػؿ هللا, مغ سب الخجاؿ سبػا أباه وأمو, قاؿ: «إنظ امخؤ فيظ جاىمية

إنظ امخؤ فيظ جاىمية, ىع إخػانكع, جعميع هللا تحت أيجيكع, فأشعسػىع يا أبا ذر, »
, تمبدػف, وال تكمفػىع ما يغمبيع, فإف كمفتسػىعمسا تأكمػف, وألبدػىع مسا 

  (.ٖ.)«فأعيشػىع

ألبي ذر لسا سب الخجل الحؼ أمو  -عميو الدالـ  -قاؿ قاؿ ابغ بصاؿ: "
ذـ الدب وتقبيحو؛ ألف أمػر  وىحا غاية في ,مخؤ فيظ جاىمية(أعجسية: )إنظ ا

  (.ٗ.)شباىا"الجاىمية حخاـ مشدػخة باإلسالـ, فػجب عمى كل مدمع ىجخانيا واجت

وقاؿ ابغ حجخ: "ويؤخح مشو السبالغة في ذـ الدب والمعغ؛ لسا فيو مغ احتقار 
وأف التفاضل  ,وقج جاء الذخع بالتدػية بيغ السدمسيغ في معطع األحكاـ ,السدمع

إذا لع يكغ مغ أىل  ,فال يفيج الذخيف الشدب ندبو ,الحكيقي بيشيع إنسا ىػ بالتقػػ 
                                                           

 .ٖٙٙ/ٕي ج( سبل الدالـ لمرشعانٔ
 .ٕٔٔ/ٔ( الخبحة بفتحات: مكاف معخوؼ بيغ مكة والسجيشة. فتح البارؼ البغ حجخ جٕ
 ٓ٘ٓٙ, بخقع ٙٔ/ٛ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, باب ما يشيى مغ الدباب والمعغ, جٖ

ا يغمبو ,وصحيح مدمع, كتاب األيساف, باب إشعاـ السسمػؾ مسا يأكل, وإلباسو مسا يمبذ, وال يكمفو م
 .ٔٙٙٔ, بخقع ٕٕٛٔ/ٖج
 .ٕٔٗ/ٜ( شخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿ جٗ
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: }ِإف  َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللا ِ -تعالى  –الشدب بالتقػػ كسا قاؿ ويشتفع الػضيع  ,التقػػ 
  (.ٔ.)َأْتَقاُكْع ِإف  َّللا َ َعِميٌع َخِبيٌخ{

ويجؿ عمى  ,مغ السيمكات -كاف أو امخأة  رجال   -أف سب السدمع  الثالث:
 ذلظ حجيثاف: 

سذخؼ عمى ِسَباُب السؤمغ كال»خفعو, قاؿ: عغ عبج هللا بغ عسخو, يأوليسا: 
  (.ٕ.)«كةاليم

)ساب السؤمغ كالسذخؼ عمى اليمكة( أؼ يكاد يقع في اليالؾ قاؿ السشاوؼ: "
  (.ٖ.)والقرج بو التححيخ مغ الدب" ,وأراد في ذلظ السؤمغ السعرـػ ,األخخوؼ 

)ساب السؤمغ( عاـ في السؤمغ وغيخه؛ ألنو قج نيى عغ وقاؿ الرشعاني: "
ويحتسل اختراصو بالسؤمغ )كالسذخؼ  ,األحياء لئال يؤذوا بو ,سب مػتى الكفار

ألنو مغ حالو التػبة فيشجػ وال يقع  ,عمى اليمكة( شبيو بو؛ ألنو ما قج وقع فييا
  (.ٗ.)فييا"

صمى هللا عميو  -, عغ الشبي -رضي هللا عشو  -عغ أبي ىخيخة  ثانييسا:
الذخؾ »ىغ؟ قاؿ:  , قالػا: يا رسػؿ هللا وما«اجتشبػا الدبع السػبقات»قاؿ:  -وسمع 

باهلل, والدحخ, وقتل الشفذ التي حـخ هللا إال بالحق, وأكل الخبا, وأكل ماؿ اليتيع, 
  (.٘.)«والتػلي يػـ الدحف, وقحؼ السحرشات السؤمشات الغافالت

                                                           

 .ٛٙٗ/ ٓٔ, يشطخ : فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ البغ حجخ ج ٖٔ( سػرة الحجخات, اآلية : ٔ
, وقاؿ الييثسي: رواه البدار, ورجالو ٖٕٙٓ, بخقع ٕٖٗ/ٕ( رواه البدار, كذف األستار عغ زوائج البدار, جٕ

 .ٜٜٛ٘, وحدشو األلباني, الجامع الرغيخ وزياداتو صػ ٖٚ/ٛسع الدوائج ومشبع الفػائج جثقات. مج
 .ٜٚ/ٗ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٖ
 .ٕٖ٘, ٖٔ٘/ٙ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٗ
مػاؿ ( متفق عميو, والمفع لمبخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب الػصايا, باب قػؿ هللا تعالى: }إف الحيغ يأكمػف أ٘

, وصحيح ٕٙٙٚ, بخقع ٓٔ/ٗ[, جٓٔاليتامى ضمسا, إنسا يأكمػف في بصػنيع نارا وسيرمػف سعيخا{ ]الشداء: 
 .ٜٛ, بخقع ٕٜ/ٔمدمع, كتاب اإليساف, باب بياف الكبائخ وأكبخىا, ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

68 

 

 ,اجتشبػا الدبع السػبقات" بسػحجة وقاؼ أؼ السيمكات"قػلو قاؿ ابغ حجخ: "
قمت والسخاد بالسػبقة ىشا  ,إلىالؾ مختكبياقاؿ السيمب سسيت بحلظ؛ ألنيا سبب 

  (.ٔ.)" الكبيخة

قػلو: )قحؼ السحرشات(: القحؼ الخمي البعيج, استعيخ لمذتع وقاؿ الصيبي: "
 -بفتح الراد  -و)السحرشات( جسع محرشة  ,والعيب والبيتاف, كسا استعيخ الخمي

اسع  -بكدخىا  -وحفطيا مغ الدنا, و  - تعالى – مفعػلة, أؼ التي أحرشيا هللا
و )الغافالت( كشاية عغ البخيئات؛ ألف  ,فاعمة, أؼ التي حفطت فخجيا مغ الدنا

  (.ٕ.)البخؼء غالف عسا بيت بو مغ الدنا"

فعغ ثابت بغ الزحاؾ, وكاف مغ أصحاب  ,أف سب السدمع كقتمو الخابع:
مغ حمف عمى ممة غيخ »قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -أف رسػؿ هللا  ,الذجخة
فيػ كسا قاؿ, وليذ عمى ابغ آدـ نحر فيسا ال يسمظ, ومغ قتل نفدو بذيء  ,اإلسالـ

 ,ا بكفخفيػ كقتمو, ومغ قحؼ مؤمش   ,اب بو يـػ الكيامة, ومغ لعغ مؤمش  حِّ عُ  ,في الجنيا
  (.ٖ.)«فيػ كقتمو

فيػ كقتمو( في التحخيع أو في العقاب أو  ,ا)ومغ لعغ مؤمش  قاؿ القدصالني: "
والزسيخ  ,ألف المعغ تبعيج مغ رحسة هللا, والقتل تبعيج مغ الحياة في اإلبعاد؛

ا( رماه )بكفخ فيػ )ومغ قحؼ مؤمش   ,لمسرجر الحؼ دؿ عميو الفعل أؼ: فمعشو كقتمو
كالقتل في أف الستدبب لمذيء  ,ألف الشدبة إلى الكفخ السػجب لمقتل ؛كقتمو(

  (.ٗ.)كفاعمو"
                                                           

 .ٕٛٔ/ ٕٔ( فتح البارؼ البغ حجخ جٔ
 .ٙٓ٘/ٕدشغ( ج( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الٕ
, بخقع ٘ٔ/ٛ( متفق عميو, والمفع لمبخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, باب ما يشيى مغ الدباب والمعغ, جٖ

, وصحيح مدمع, كتاب اإليساف, باب غمع تحخيع قتل اإلنداف نفدو, وأف مغ قتل نفدو بذيء عحب بو ٚٗٓٙ
 .ٓٔٔخقع , بٗٓٔ/ٔفي الشار, وأنو ال يجخل الجشة إال نفذ مدمسة, ج

 . بترخؼ قميل.ٖٛ/ ٜ( إرشاد الدارؼ شخح صحيح البخارؼ جٗ
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 ,سب السدمسات العفيفات حخمة شجد عمى –عد وجل  –أف هللا  الخامذ:
ا –والخجاؿ داخمػف في ذلظ  ,ورتب عمى سبيغ عقػبات عجيجة , باإلجساع – أيز 

}َوال ِحيَغ َيْخُمػَف اْلُسْحَرَشاِت ُثع  َلْع َيْأُتػا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَجاَء  :-تعالى  –قػلو  مشيا:
ا َوُأوَلِئَظ ُىُع اْلَفاِسُقػَف{َفاْجِمُجوُىْع َثَساِنيَغ َجْمَجة  َواَل َتْقَبُمػا َليُ    (.ٔ.)ْع َشَياَدة  َأَبج 

: والحيغ َيْذتسػف العفائف مغ حخائخ -تعالى ذكخه  -يقػؿ قاؿ الصبخؼ: "
مغ ذلظ بأربعة شيجاء السدمسيغ, فيخمػنيّغ بالدنا, ثع لع يأتػا عمى ما رَمْػىغ بو 

لحيغ رمػىغ بحلظ ثسانيغ عمييّغ أنيّغ رأوىغ يفعمغ ذلظ, فاجمجوا ا عجوؿ يذيجوف 
 ,وخخجػا مغ شاعتو ,ا, وأولئظ ىع الحيغ خالفػا أمخ هللاجمجة, وال تقبمػا ليع شيادة أبج  

 -وُذكخ أف ىحه اآلية إنسا ندلت في الحيغ رمػا عائذة, زوج الشبّي  ففدقػا عشيا.
  (.ٕ.)بسا رمػىا بو مغ اإلفظ" -صمى هللا عميو وسمع 

"والحيغ يخمػف" يخيج يدبػف, واستعيخ لو اسع  لى:قػلو تعاوقاؿ القخشبي: "
 . ه بالقػؿ, كسا قاؿ الشابغة: وجخح المداف كجخح اليجألنو أذاؤ  الخمي؛

  وقاؿ آخخ:

 بخيئا ومغ أجل الصػؼ رماني ...  رماني بأمخ كشت مشو ووالجؼ

إف ابغ أمية قحؼ امخأتو بذخيظ بغ الدحساء, "ويدسى قحفا, ومشو الحجيث: 
  (.ٖ)."أؼ رماىا

في اآلية الشداء مغ حيث ىغ أىع, ورمييغ  -تعالى  –ذكخ هللا  الثالثة:
وقحؼ الخجاؿ داخل في حكع اآلية بالسعشى, وإجساع  ,بالفاحذة أششع وأنكى لمشفػس

  (.ٗ.)األمة عمى ذلظ"
                                                           

 .ٗ( سػرة الشػر, اآلية: ٔ
 .ٕٓٔ/ٜٔ( جامع البياف في تأويل القخآف لمصبخؼ جٕ
( رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب الصالؽ, باب انقزاء عجة الستػفى عشيا زوجيا, وغيخىا بػضع الحسل, ٖ
 .ٜٙٗٔ, بخقع ٖٗٔٔ/ٕج
 .ٕٚٔ/ ٕٔلقخشبي ج( تفديخ اٗ
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َشاِت }ِإف  ال ِحيَغ َيْخُمػَف اْلُسْحَرَشاِت اْلَغاِفاَلِت اْلُسْؤمِ  –تعالى  -قػلو  ومشيا:
ْنَيا َواآْلِخَخِة َوَلُيْع َعَحاٌب َعِطيٌع{   (.ٔ.)ُلِعُشػا ِفي الجُّ

وأولى ىحه األقػاؿ في ذلظ عشجؼ بالرػاب, قػؿ مغ قاؿ: قاؿ الصبخؼ: "
ندلت ىحه اآلية في شأف عائذة, والحكع بيا عاـّ في كّل مغ كاف بالرفة التي 

  وصفو هللا بيا فييا.

تو بالرػاب؛ ألف هللا عع  بقػلو: )ِإف  ال ِحيَغ َيْخُمػَف وإنسا قمشا ذلظ أولى تأويال
اْلُسْحَرَشاِت اْلَغاِفالِت اْلُسْؤِمَشاِت( كّل محرشة غافمة مؤمشة, رماىا راـ بالفاحذة, مغ 

 -ا دوف بعس, فكّل راـ محرشة بالرفة التي ذكخ هللا غيخ أف يخز  بحلظ بعز  
الجنيا واآلخخة, ولو عحاب عطيع, إال أف يتػب  في ىحه اآلية فسمعػف في -جّل ثشاؤه 

مغ ذنبو ذلظ قبل وفاتو, فإف هللا دّؿ باستثشائو بقػلو: )ِإال ال ِحيَغ َتاُبػا ِمْغ َبْعِج َذِلَظ 
صفة كانت السحرشة السؤمشة  ةَوَأْصَمُحػا( عمى أف ذلظ حكع رامي كل محرشة, بأيّ 

 ,ْنَيا َواآلِخَخِة َوَلُيْع َعَحاٌب َعِطيٌع( معشاه: ليع ذلظالسخمية, وعمى أف قػلو: )ُلِعُشػا ِفي الجُّ 
  (.ٕ.)إف ىمكػا ولع يتػبػا"

أف قحؼ ب ,-فيو ضعف  -حجيث  نو قج وردبل إ :)أبػ َىش اد( قلت
قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -فعغ ححيفة, عغ الشبي  ,السحرشات محبط لمعسل

  (.ٖ.)«إف قحؼ السحرشة ييجـ عسل مائة سشة»

 ,ممظ مغ السالئكة ,أف الحؼ يخد عمى الداّب إذا لع يجب السدبػبدادس: ال
أف  -رضي هللا عشو  –فعغ أبي ىخيخة  ,وىحا أردع لمداب مغ رد السدبػب نفدو

" أف رجال  كاف وفي روايةجالذ " -صمى هللا عميو وسمع  -رجال  شتع أبا بكخ والشبي 
                                                           

 .ٖٕ( سػرة الشػر, اآلية: ٔ
 .ٓٗٔ/ٜٔ( جامع البياف في تأويل القخآف لمصبخؼ جٕ
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني والبدار, ٖٕٖٓ, بخقع ٛٙٔ/ٖ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب الحاء, جٖ

 .ٜٕٚ/ٙلرحيح. مجسع الدوائج جوفيو ليث بغ أبي سميع, وىػ ضعيف, وقج يحدغ حجيثو, وبكية رجالو رجاؿ ا
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صمى هللا  -فجعل الشبي  ,(ٔ)"–سمع صمى هللا عميو و  -يدب أبا بكخ عشج الشبي 
صمى  -رد عميو بعس قػلو, فغزب الشبي  ,يعجب ويتبدع, فمسا أكثخ -عميو وسمع 

كاف يذتسشي وأنت  ,وقاـ, فمحقو أبػ بكخ, فقاؿ: يا رسػؿ هللا -هللا عميو وسمع 
إنو كاف معظ ممظ يخد ميو بعس قػلو, غزبت وقست, قاؿ: "رددت ع ساجالذ, فم

فمسا رددت عميو بعس  ,(ٕ)ندؿ ممظ مغ الدساء يكحبو بسا قاؿ لظ"واية "وفي ر عشظ, 
ثالث كميغ  ,يا أبا بكخثع قاؿ: "" ذيصاف, فمع أكغ ألقعج مع الذيصافقػلو, وقع ال

إال أعد هللا بيا  -عد وجل  -حق: ما مغ عبج ضمع بسطمسة فيغزي عشيا هلل 
اده هللا بيا كثخة, وما فتح رجل نرخه, وما فتح رجل باب عصية, يخيج بيا صمة, إال ز 

  (.ٖ.)"بيا قمة -عد وجل  -باب مدألة, يخيج بيا كثخة, إال زاده هللا 

)وقاؿ: يا رسػؿ هللا! كاف( أؼ: الخجل )يذتسشي وأنت جالذ, قاؿ اليخوؼ: "
: بعيشو أو بسا يشاسبو )غزبت وقست(فمسا رددت عميو بعس قػلو( أؼ: مغ الذتع 

لظ؟ )قاؿ: كاف معظ ممظ يخد عميو( أؼ: ويجلظ عمى الربخ يعشي فسا الحكسة في ذ
)فمسا رددت عميو( أؼ: بحاتظ ودخل فيو حع الشفذ )وقع الذيصاف( أؼ: وشمع 

 ,فخفت عميظ أف تتعجػ عمى خرسظ ,السمظ, والذيصاف إنسا يأمخ بالفحذاء والسشكخ
  (.ٗ.)ا"ا بعج أف كشت مطمػم  وتخجع ضالس  

ظ( بفتح الالـ )مغ الدساء( غيخ الحفطة )يكحبو ")ندؿ مم وقاؿ ابغ رسالف:
  (.٘.)بسا قاؿ لظ( وانترخ َّللا  لظ مغ فػؽ سبع سسػات حيغ لع تشترخ لشفدظ"

                                                           

, وقاؿ الييثسي: رواه أحسج, والصبخاني في ٜٖٕٚ, بخقع ٜٛٔ/ٚ( رواه الصبخاني, السعجع األوسط, باب السيع, جٔ
 .ٜٓٔ/ٛاألوسط بشحػه, ورجاؿ أحسج رجاؿ الرحيح. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج

, وحدشو ٜٙٛٗ, بخقع ٕٚ٘/ٚي االنترار, ج( أخخجو أبػ داود, سشغ أبي داود, أوؿ كتاب األدب, باب فٕ
ج كاِمل قخه بممي.  السحقق شَعيب األرنؤوط, ومَحس 

, وقاؿ األلباني: إسشاده جيج, ٕٜٗٙ, بخقع ٜٖٓ/٘ٔ( رواه أحسج, السدشج, مدشج أبي ىخيخة رضي هللا عشو,جٖ
 .ٕٔٚ/٘سمدمة األحاديث الرحيحة ج

 . بترخؼ قميل.ٖ٘ٛٔ/ ٛج ( مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح لميخوؼ ٗ
 .ٜٖٙ/ ٛٔ( شخح سشغ أبي داود البغ رسالف ج٘
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َبِساخلَادلجذش

َاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاألعشاض

صمى هللا عميو وعمى آلو  -أف الشبي  -رضي هللا عشو  – عغ سعيج بغ زيج
َبا شَ »قاؿ:  - وسمع  (.ٔ).«ْتُع اأْلَْعَخاضِ َأْرَبى الخِّ

صمى هللا  - , يخويو قاؿ: قاؿ الشبي بغ عبج هللا بغ عسخو بغ عثسافعغ دمحمو 
َبا َشْتُع اأْلَْعَخاضِ :" ِإف  َأْربَ - عميو وسمع ْتِع اْلِيَجاُء, َوالخ  ى الخِّ اِوَيُة َأَحُج , َوَأَشج  الذ 

اِتَسْيغِ   (.ٕ)."الذ 

 الذخح: 

الدباب, وىحا  التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  ىحا ىػ الشيي الخامذ
األعخاض, فسا السخاد باألعخاض؟ ولساذا نييشا عغ سبيا؟ وما عقػبة ب عمقالشيي يت

 دبيا؟يمغ 

 الدؤال األول: ما السخاد باألعخاض؟

مػضع السجح والحـ مغ اإلنداف, سػاء األعخاض جسع عخض, والعخض: 
 مدمو أمخه.كاف في نفدو أو في سمفو, أو مغ ي

أؼ تغشي  (ٖ)«فانجفعت تغشي بأعخاض السدمسيغ»ومشو حجيث عسخ لمحصيئة 
 بحميع وذـ أسالفيع في شعخؾ.

                                                           

, وقاؿ ٖٕٓ, بخقع ٕٓٙ/ٔ, جمدشج سعيج بغ زيج رضي هللا عشوالذاشي, السدشج,  الييثع بغ كميب ( رواه ٔ
 .ٛٔٗ/ٖ. سمدمة األحاديث الرحيحة جوىحا إسشاد صحيح, رجالو كميع ثقاتاأللباني: 

جساع أبػاب مغ تجػز شيادتو , ومغ ال تجػز , كتاب الذياداتخسل, الدشغ الكبخػ, البييقي, وقاؿ: م ( رواه ٕ
, باب: الذاعخ يكثخ الػقيعة في الشاس عمى الغزب والحخماف, مغ األحخار البالغيغ العاقميغ السدمسيغ

 . ٕٕٛٔٔ, بخقع ٛٓٗ/ٓٔج
  .ٙٗ, بخقع ٖٚ/ٔ, جاضيعباب ما يكخه مغ سب الشاس وتشاوؿ أعخ الخخائصي, مداوغ األخالؽ,  ( رواه ٖ
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وقيل: ىػ جانبو الحؼ يرػنو مغ نفدو وحدبو, ويحامي عشو أف يشتقز 
 ويثمب.

 وقاؿ ابغ قتيبة: عخض الخجل: نفدو وبجنو ال غيخ.

أؼ احتاط لشفدو, « يشو وعخضوفسغ اتقى الذبيات استبخأ لج »ومشو الحجيث 
 (.ٔ.) يجػز فيو معشى اآلباء واألسالؼال

 لساذا نييشا عن سب األعخاض؟الدؤال الثاني: 

 :نييشا عغ سب األعخاض؛ ألسباب مشيا لقج

 -عغ سعيج بغ زيج, أف الشبي خاض أربى الخبا إثس ا, فأف سب األع األول:
 (.ٕ.)«الخَِّبا َشْتُع اأْلَْعَخاضِ َأْرَبى »قاؿ:  - صمى هللا عميو وعمى آلو وسمع

بالفتح جسع عخض  )أربا الخبا( أؼ أزيجه إثسا )شتع األعخاض( قاؿ السشاوؼ:"
 (.ٖ.)"بالكدخ: أؼ سبيا

قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  - عغ ابغ أبي نجيح, عغ أبيو عغ الشبيو 
 (.ٗ.)«أربى الخبا تفزيل السخء عمى أخيو بالذتع»

الخبا تفزيل السخء( أؼ زيادتو )عمى أخيو( ديشا وإف لع )أربى  قاؿ السشاوؼ:"
يكغ ندبا )بالذتع( أؼ الدب والحـ أدخل العخض في جشذ الساؿ مبالغة وجعل الخبا 
نػعيغ متعارفا وغيخ متعارؼ وىػ استصالة الخجل المداف في عخض صاحبو بأكثخ 

 (.٘.)"مسا يدتحقو ثع فزل أحجىسا عمى اآلخخ وناليظ بو بالغة
                                                           

 .ٜٖٓ/ٔ, ومعجع لغة الفقياء جٜٕٓ,  ٕٛٓ/ٖالشياية في غخيب الحجيث واألثخ البغ األثيخ ج( ٔ
 سبق تخخيجو .( ٕ
 .ٔٙٗ/ٔفيس القجيخ لمسشاوؼ ج( ٖ
 .ٗٚٔ, بخقع ٖٕٔ/ٔرواه ابغ أبي الجنيا, كتاب الرست, باب الغيبة وذميا, ج( ٗ
 .ٖٙٔ/ٔلمسشاوؼ ج التيديخ بذخح الجامع الرغيخ( ٘
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, قاؿ: "إف  مغ أربى -صمى هللا عميو وسمع  -سعيج بغ زيج, عغ الشبيِّ  عغو 
 (.ٔ.)الخِّبا االستصالَة في عخِض الُسدمع بغيِخ حق"

ىػ مغ باب قػلو: }يـػ ال يشفع ماؿ وال  قػلو: )مغ أربى الخبا( قاؿ الصيبي:
سبالغة, بشػف إال مغ أتى هللا بقمب سميع{ أدخل العخض في جشذ الساؿ عمى سبيل ال

وجعل الخبا نػعيغ: متعارفيغ: وىػ ما يؤخح مغ الديادة عمى مالو مغ السجيػف. وغيخ 
متعارؼ: ىػ استصالة الخجل بالمداف في عخض صاحبو, ثع فزل أحج الشػعيغ عمى 

 اآلخخ. ولسا بيغ العخض والساؿ مغ السشاسبة قاؿ الحساسي:

 لعخض في الساؿال بارؾ هللا بعج ا... أصػف عخضي بسالي ال أدندو 

االستصالة في عخض السدمع, أف يتشاوؿ مشو أكثخ مسا يدتحقو عمى ما قيل و 
لو, أو أكثخ مسا رخز لو فيو؛ ولحلظ مثمو بالخبا, وعجه مغ عجاده, ثع فزمو عمى 
سائخ أفخاده؛ ألنو أكثخ مزخة وأشج فدادا ؛ فإف العخض شخعا وعقال أعد عمى الشفذ 

ألعخاض ما لع ولحلظ أوجب الذارع بالسجاىخة بيتظ ا مغ الساؿ وأعطع مشو خصخا ؛
 (.ٕ.)يػجب بشيب األمػاؿ

َبا َثاَلَثٌة َوَسْبُعػَف »قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  - عغ عبج هللا, عغ الشبيو  الخِّ
َبا ِعْخُض الخ ُجِل  ُو, َوِإف  َأْرَبى الخِّ  (.ٖ.)«اْلُسْدِمعِ َباب ا, َأْيَدُخَىا ِمْثُل َأْف َيْشِكَح الخ ُجُل ُأم 

)الخبا( بالسػحجة أؼ إثع الخبا قالو الصيبي يػافق قػلو: )ثالثة  قاؿ الرشعاني:"
وسبعػف بابا  أيدخىسا مثل أف يشكح الخجل أمو( قاؿ الصيبي: إنسا كاف الخبا أشج مغ 
 الدنا ألنو مخالفة هلل محزة؛ ألنو تعبجؼ إلى تحخيسو بخالؼ الدنا ففيو زواجخ عقمية

خ أخخػ غيخ الذخع فآكل الخبا ييتظ حخمة هللا والداني يخمع جمباب الحياء وزواج
                                                           

 , وصححو محققاه.ٙٚٛٗ, بخقع ٖٕٛ/ٚ, جباب في الغيبة, كتاب األدبأبػداود, الدشغ,  ( رواه ٔ
 .ٕٖٛٔ,  ٕٖٚٔ/ٓٔشخح السذكاة لمصيبي ج( ٕ
كتاب , السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, ووافقو الحىبي, حجيث صحيح عمى شخط الذيخيغالحاكع, وقاؿ:  ( رواه ٖ

 .ٜٕٕ٘, بخقع ٖٗ/ٕ, جحجيث أبي ىخيخة, البيػع
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فخيحو ييب حيشا ثع يدكغ ولػائو يخفق مخة ثع يقخ. )وإف أربى الخبا عخض الخجل 
 (.ٔ.)"غيخهالسدمع( أؼ االستصالة فيو وذلظ أف يدبو سبة فيدبو سبتيغ كسا ثبت في 

عغ أبي ىخيخة, قاؿ: قاؿ ف أف سب األعخاض مغ كبائخ الحنػب, الثاني:
: "إف ِمَغ الكبائخ استصالَة السخِء, في ِعْخِض رجٍل -صمى هللا عميو وسمع-رسػُؿ هللا 

ب ِة"  بِّتاِف بالد  , ومغ الكبائخ الد   (.ٕ.)مدمِع بغيِخ حقٍّ

صمى هللا عميو وسمع  -أورد أبػ داود حجيث أبي ىخيخة عغ الشبي قاؿ العباد: 
غ أكبخ الكبائخ استصالة الخجل السدمع في عخض أخيو بغيخ حق(, أنو قاؿ: )إف م -

وىحا مثل الحؼ قبمو الحؼ قاؿ فيو: )إف مغ أربى الخبا(, وىشا قاؿ: )مغ أكبخ 
الكبائخ(, وكل ىحا يجؿ عمى خصػرتيا, والخبا ىػ مغ أكبخ الكبائخ, وإذا كاف ىحا مغ 

 في الكبح والخبث. أربى الخبا فسعشاه أنو مغ أشجه وأقبحو, وأنو متشاه

وقػلو: )ومغ الكبائخ الدبتاف بالدبة( أؼ: كػف اإلنداف عشجما يعاقب يديج في 
العقػبة, فإذا سب بدبة واحجة يأتي بدبتيغ, فيأتي بالكمسة التي قاليا وزيادة, أو يأتي 
بدبتيغ بجؿ الػاحجة, وعمى اإلنداف إذا عاقب أف يعاقب بسثل ما عػقب بو وال يديج, 

العقػبة فيػ خيخ لو, وىػ أولى؛ لقػلو عد وجل: }وإف عاقبتع فعاقبػا بسثل  وإف تخؾ
ويديج في أما أف يديج في العقػبة,  (ٖ)ما عػقبتع بو ولئغ صبختع ليػ خيخ لمرابخيغ{

 (.ٗ.)الدب, فإف ىحا غيخ سائغ

 ومسا يجؿ عمى ذلظ أحاديث مشيا:صاحبو, أف سب األعخاض ميمظ  الثالث:

, - صمى هللا عميو وسمع - شخيظ, قاؿ: كشا عشج الشبيعغ أسامة بغ  -أ 
كأف عمى رءوسشا الخخع, ما يتكمع مشا متكمع, إذ جاءه ناس مغ األعخاب, فقالػا: يا 

أييا الشاس, إف هللا قج وضع عشكع »رسػؿ هللا, أفتشا في كحا, أفتشا في كحا, فقاؿ: 
                                                           

 .ٜٕٔ,  ٜٕٓ/ٙالتشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني ج( ٔ
 , وصححو محققاه لغيخه.ٚٚٛٗ, بخقع ٜٖٕ/ٚ, جباب في الغيبة, كتاب األدبأبػداود, الدشغ,  ( رواه ٕ
 .ٕٙٔ:, اآليةالشحلسػرة ( ٖ
 .ٓٔ/٘٘٘شخح سشغ أبي داود لمعباد ( ٗ
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قالػا: أفشتجاوػ يا « الحخج, إال امخأ اقتخض مغ عخض أخيو فحاؾ الحؼ حخج وىمظ
, «نعع, فإف هللا لع يشدؿ داء إال أندؿ لو دواء, غيخ داء واحج»رسػؿ هللا؟, قاؿ: 

إلى هللا, يا رسػؿ  , قالػا: فأؼ الشاس أحب«اليـخ»قالػا: وما ىػ يا رسػؿ هللا؟, قاؿ: 
  (.ٔ).«لشاس إلى هللا أحدشيع خمقاأحب ا هللا؟, قاؿ: 

 الحخج( أؼ: اإلثع, أؼ: عسا سألتسػه مغ قػلو: )وضع هللا قاؿ الدشجؼ:
أؼ: إال مغ  وقػلو: إال مغ اقتخض ,وكأنيع ما سألػا إال عغ السباحات ,األشياء

اغتاب أخاه, أو سبو, أو آذاه في نفدو عبخ عشيا باالقتخاض؛ ألنو يدتخد مشو في 
عو وقص ,ديػشي: أؼ ناؿ مشووقاؿ ال ,ويحتسل أف يكػف اقتخض بسعشى قصع ,العقبى
 (.ٕ).بالغيبة

)فحلظ الحؼ(: أؼ: الخجل السػصػؼ )حخج( : بكدخ الخاء,  وقاؿ اليخوؼ:"
 (.ٖ)."أؼ: وقع مشو حخج )وىمظ( : أؼ: باإلثع

صمى هللا عميو وسمع  -, عغ الشبي -رضي هللا عشو  -عغ أبي ىخيخة  -ب 
لذخؾ باهلل, ا», قالػا: يا رسػؿ هللا وما ىغ؟ قاؿ: «اجتشبػا الدبع السػبقات»قاؿ:  -

والدحخ, وقتل الشفذ التي حـخ هللا إال بالحق, وأكل الخبا, وأكل ماؿ اليتيع, والتػلي 
 (.ٗ).«يـػ الدحف, وقحؼ السحرشات السؤمشات الغافالت

, أؼ: الدابع: قحؼ السحرشات, (قػلو: )وقحؼ السحرشات قاؿ العيشي:"
استعيخ لمخمي, والسحرشات  القحؼ الخمي البعيج, استعيخ لمذتع والعيب والبيتاف كسا

جسع محرشة, بفتح الراد, اسع مفعػؿ أؼ: التي أحرشيا هللا تعالى وحفطيا مغ 
, خجيا مغ الدنا. قػلو: )السؤمشات(الدنا, وبكدخىا, اسع فاعل أؼ: التي حفطت ف

                                                           

ذكخ البياف بأف مغ حدغ خمقو , باب حدغ الخمقب البخ واإلحداف, رواه ابغ حباف, صحيح ابغ حباف, كتا( ٔ
, وصححو األلباني, التعميقات الحداف عمى ٙٛٗ, بخقع ٖٕٙ/ٕ, جفي الجنيا كاف مغ أحب الشاس إلى هللا تعالى

 .ٓٚٗ/ٔصحيح ابغ حباف ج
 ترخؼ .ب .ٜٖٖ/ٕج حاشية الدشجؼ عمى سشغ ابغ ماجو = كفاية الحاجة في شخح سشغ ابغ ماجو( ٕ
 .ٖٗٛٔ/٘مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح ج( ٖ
 سبق تخخيجو .( ٗ
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احتخز بو عغ قحؼ الكافخات فإف قحفيغ ليذ مغ الكبائخ وإف كانت ذمية فقحفيا مغ 
ب الحج وفي قحفو األمة السدمسة التعديخ دوف الحج. قػلو: الرغائخ ال يػج

 (.ٔ)."لبخػء غافل عسا بيت بو مغ الدنا)الغافالت( , كشاية عغ البخيئات ألف ا

 دب األعخاض؟يما عقهبة من الدؤال الثالث: 

 دب األعخاض بأشياء مشيا:يمغ  –تعالى  –هللا  لقج عاقب

تقصيع وجػىيع وصجورىع حتى تريخ يبتمييع بي – تعالى –َّللا  أف  األول:
: - صمى هللا عميو وسمع -عغ أنِذ بِغ مالظ, قاؿ: قاؿ رسػُؿ هللا ة, فقبيح ةمذػى

"لسا ُعخج بي مخرُت بقـػ ليع أضفاٌر مغ ُنحاٍس يخُسذػَف بيا وُجػَىُيع وصُجوَرُىع, 
َف في ـَ الشاس, ويقعػ فقمت: َمغ ىؤالء يا جبخيُل؟ قاؿ: ىؤالء الحيغ يأكُمػف لحػ 

 (.ٕ.)أعخاِضِيع"

وجػىيع  - تعالى –فالحيغ ىتكػا عخض السدمسيغ جعل َّللا   قاؿ الجىمػؼ:"
ا عمى أيجييع جداء بالسثلوصجورىع مذػى    (.ٖ.)" ا قبيح 

قػلو: ))يخسذػف(( أؼ يخجشػف, ولسا كاف خسر الػجو  وقاؿ الصبيي:"
ويفخؼ مغ أغخاض والرجر مغ صفات الشداء الشائحات, جعميسا جداء مغ يغتاب 

السدمسيغ؛ إشعارا  بأنيسا ليدا مغ صفات الخجاؿ, بل ىسا مغ صفات الشداء في أقبح 
 (.ٗ.)"حالة وأشػه صػرة

قػلو: )ليع أضفار مغ نحاس( أؼ: أف فييا قػة تؤثخ ما ال تؤثخه  وقاؿ العباد:"
ؼ: وقػلو: )يخسذػف بيا وجػىيع( أ, لعادية؛ ألنيا مغ نحاس صمبة قػيةاألضفار ا

يخسذػنيا ويقصعػنيا, وقػلو: )فقمت: مغ ىؤالء يا جبخيل؟! قاؿ: ىؤالء الحؼ يأكمػف 
                                                           

 .ٕٙ/ٗٔعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ج( ٔ
 , وصححو محققاه.ٛٚٛٗ, بخقع ٕٓٗ/ٚ, جباب في الغيبة, كتاب األدبأبػداود, الدشغ,  ( رواه ٕ
 .ٖٓٓ/ٛلسعات التشكيح في شخح مذكاة السرابيح لمجىمػؼ ج( ٖ
 .ٕٖٛٔ/ٓٔلسذكاة لمصيبي جشخح ا( ٗ
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لحـػ الشاس ويقعػف في أعخاضيع( أؼ: أف الجداء مغ جشذ العسل, فمسا كاف بغيبتو 
وبكالمو عمى الشاس مثل الحؼ يأكل لحػميع, صارت عقػبتو بأف يسدؽ جمجه ولحسو 

ػـ الشاس بػلػغو في أعخاضيع, فإنو ىػ نفدو بتمظ بشفدو بتمظ األضفار, كسا أكل لح
األضفار مغ الشحاس يسدؽ لحسو ويقصع جمجه بفعمو, والجداء مغ جشذ العسل, فكسا 

 (.ٔ.)"شاس فإنو يأكل لحسو بتمظ األضفارأكل لحػـ ال
 ,عغ السدتػردتػعج مغ سب األعخاض بالعحاب, ف –تعالى  –أف هللا  الثاني:

قاؿ: "مغ أكل بخجل مدمع أكمة فإف هللا يصعسو  -ميو وسمعصمى هللا ع -أف الشبي
مثميا مغ جيشع, ومغ كدي ثػبا بخجل مدمع فإف هللا يكدػه مثمو مغ جيشع, ومغ قاـ 

 (.ٕ.)بخجل مقاـ سسعة ورياء فإف هللا يقـػ بو مقاـ سسعة ورياء يـػ الكيامة"

و وقػعو في مغ أكل بخجل مدمع( أؼ: بدبب غيبتو أو قحفو أ) قاؿ اليخوؼ:"
عخضو أو بتعخضو لو باألذية عشج مغ يعاديو )أكمة( بزع أؼ لقسة وفي ندخة بالفتح 

)فإف هللا تعالى يصعسو مثميا( أؼ: قميال أو كثيخا )مغ جيشع( أؼ:  أؼ مخة مغ األكل
 (.ٖ.)" مغ نارىا أو مغ عحابيا

قيعة مغ أكل" عمى بشاء الفاعل بخجل, بدبب اغتياب بو والػ  وقاؿ الدشجؼ:"
فيو بأف سبو واغتابو عشج عجوه؛ ليشاؿ مشو ذلظ الدب واالغتياب, إلى أكمة "آكمة 

 (.ٗ.)" اء كاف السأكػؿ قميال  أو كثيخ ابالزع أؼ لقسة أو بالفتح أؼ مخة مغ األكل سػ 

عغ أبي ىخيخة, , فمغ أسباب اإلفالس في اآلخخة سب األعخاضأف  الثالث:
قالػا: السفمذ « أتجروف ما السفمذ؟», قاؿ: - سمعصمى هللا عميو و  - أف رسػؿ هللا

إف السفمذ مغ أمتي يأتي يـػ الكيامة برالة, »فيشا مغ ال درىع لو وال متاع, فقاؿ: 
وقحؼ ىحا,  ",شتع عخض ىحاوفي رواية" قج  وصياـ, وزكاة, ويأتي قج شتع ىحا,

                                                           

 .ٕٔ/٘٘٘شخح سشغ أبي داود لمعباد ( ٔ
حجيث حدغ , وقاؿ محققاه: ٔٛٛٗ, بخقع ٕٕٗ/ٚ, جباب في الغيبة, كتاب األدبأبػداود, الدشغ,  ( رواه ٕ

 .لغيخه, وىحا إسشاد ضعيف
 .ٜٖ٘ٔ,  ٖٛ٘ٔ/ٛمخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح لميخوؼ ج( ٖ
 .ٚٙ٘/ٗسشغ أبي داود لمدشجؼ جفتح الػدود في شخح ( ٗ
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مغ  وأكل ماؿ ىحا, وسفظ دـ ىحا, وضخب ىحا, فيعصى ىحا مغ حدشاتو, وىحا
حدشاتو, فإف فشيت حدشاتو قبل أف يقزى ما عميو أخح مغ خصاياىع فصخحت عميو, 

 (.ٔ.)"«ثع شخح في الشار

)إف السفمذ مغ أمتي مغ يأتي يـػ الكيامة برالة وصياـ وزكاة  قاؿ الشػوؼ:"
ويأتي قج شتع ىحا وقحؼ ىحا إلى آخخه( معشاه أف ىحا حكيقة السفمذ وأما مغ ليذ لو 

مفمدا وليذ ىػ حكيقة السفمذ ألف ىحا أمخ يدوؿ  مالو فالشاس يدسػنوماؿ ومغ قل 
ويشقصع بسػتو وربسا يشقصع بيدار يحرل لو بعج ذلظ في حياتو وإنسا حكيقة السفمذ 
ىحا السحكػر في الحجيث فيػ اليالظ اليالؾ التاـ والسعجوـ اإلعجاـ السقصع فتؤخح 

اتيع فػضع عميو ثع ألقي في الشار حدشاتو لغخمائو فإذا فخغت حدشاتو أخح مغ سيئ
 (.ٕ.)" فتست خدارتو وىالكو وإفالسو

)فقاؿ: إف السفمذ( أؼ: الحكيقي أو السفمذ في اآلخخة )مغ  وقاؿ اليخوؼ:"
أمتي( أؼ: كل: أمة اإلجابة ولػ كاف غشيا في الجنيا بالجرىع والستاع )مغ يأتي يـػ 

ء لمتعجية أؼ: مرحػبا بيا )ويأتي( الكيامة برياـ وصالة وزكاة( أؼ: مقبػالت والبا
 (.ٖ.)"أؼ: ويحزخ أيزا حاؿ كػنو )قج شتع ىحا( أؼ: وقع لو شتع ألحج

ف السفمذ مْغ أمتي( مْغ )يأتي( عمى هللا )يػـ الكيامة برالة إ) وقاؿ اليخرؼ:"
ب الحج )وقحؼ وصياـ وزكاة ويأتي( والحاؿ أنو )قج شتع( وسب  )ىحا( بسا ال يػج

 (.ٗ.)"ب الحجىحا( بسا يػج

 
                                                           

, ٕٔٛ٘, بخقع ٜٜٚٔ/ٗ, جباب تحخيع الطمع, كتاب البخ والرمة واآلداب رواه مدمع, وأحسج, صحيح مدمع,( ٔ
, وقاؿ ٜٕٓٛ, بخقع ٜٜٖ:ٖٔج, مدشج أبي ىخيخة رضي هللا عشوومدشج أحسج, مدشج السكثخيغ مغ الرحابة, 

 .إسشاده صحيح عمى شخط مدمعمحققػه: 
 .ٖٙٔ,  ٖ٘ٔ/ٙٔالشػوؼ عمى مدمع جشخح ( ٕ
 .ٕٕٖٓ/ٛمخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح ج( ٖ
 .ٖٖ٘/ٕٗج الكػكب الػىاج شخح صحيح مدمع( ٗ
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َادلجذشَاٌسبدس

ََاٌصبئٍََُٚٔٙٗعَٓاٌستَحتزٌش

 - صمى هللا عميو وسمع - عغ الشبي -رضي هللا عشو  – عغ أبي ىخيخة
اقاؿ  :" اَل ُتَداب  َوَأْنَت َصاِئٌع, َفِإْف َساب َظ َأَحٌج َفُقْل: ِإنِّي َصاِئٌع, َوِإْف ُكْشَت َقاِئس 

 (.ٔ.)"َفاْجِمْذ 

يقػؿ:"ِإْف  - صمى هللا عميو وسمع -اؿ: سسعت رسػؿ إهلل عغ أبي ىخيخة قو 
اِئعَ   (.ٕ.)ُشِتَع أَحُجُكْع َوُىَػ َصاِئٌع َفْمَيُقْل: ِإنِّي َصاِئٌع" َيْشَيى ِبحِلَظ َعْغ ُمَخاَجَعِة الر 

 الذخح: 

الدباب, وىحا  التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  ادسىحا ىػ الشيي الد
  إف سبو أحج؟ أمخ بوالحؼ  وما؟ يي الرائع عغ الدبفمساذا نُ  ,الرائعب الشيي يتعمق

 الدؤال األول: لساذا نيي الرائم عن الدب؟

 :لقج نيي الرائع عغ الدب ألسباب مشيا

صمى  -عغ عائذة, عغ الشبي فأف الدب مغ الرائع أقبح وأششع,  األول:
فال يجيل يػمئح, ا الرياـ جشة مغ الشار فسغ أصبح صائس  »قاؿ:  -هللا عميو وسمع 

وإف جيل عميو فال يذتسو وال يدبو, وليقل إني صائع, والحؼ نفذ دمحم بيجه, لخمػؼ 
 (.ٖ.)«فع الرائع أشيب عشج هللا مغ ريح السدظ

                                                           

باب األمخ بالجمػس إذا شتع الرائع وىػ قائع, لتدكيغ , كتاب الرياـابغ خديسة, صحيح ابغ خديسة,  ( رواه ٔ
 .األعطسي, وصححو السحقق ٜٜٗٔ, بخقع ٕٔٗ/ٖ, جالغزب عمى السذتـػ فال يشترخ بالجػاب

, وقاؿ ٜٛٛ, بخقع ٕٕٓ/ٖ, جباب في الرائع يجيل عميو, كتاب الرياـابغ حباف, مػارد الطساف,  ( رواه ٕ
 .رجالو ثقاتالسحقق الجاراني: 

, ٕٖ٘ٗ, بخقع ٖٔ٘/ٖ, جما يقػؿ الرائع إذا جيل عميوالشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب الرياـ,  ( رواه ٖ
 .ٕٓٚ /ٕاأللباني, صحيح الجامع الرغيخ وزياداتو ج وصححو
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ا فال يجيل يػمئح( )الرياـ جشة مغ الشار فسغ أصبح صائس   قاؿ الرشعاني:"
ومشو بيت  ,غ شتع وغيخهأضيخ التجاىل ومعشاه لع يعخؼ حقو بل أندؿ بو ما يكخىو م

 السعمقة:

 أال ال يجيمغ أحج عميشا ... فشجيل فػؽ جيل الجاىميشا

والجيل مشيي عشو مصمقا  وىػ مغ الرائع أقبح. )وإف امخؤ جيل عميو فال 
يذتسو وال يدبو( مكافأة لو عمى جيمو مع أنو تعالى قج أباح لو ذلظ بقػلو: }اَل ُيِحبُّ 

  (.ٔ.)ػِء ِمَغ اْلَقْػِؿ ِإال  َمْغ ُضِمَع{َّللا ُ اْلَجْيَخ ِبالدُّ 

عغ عياض بغ أف الرياـ جشة لمرائع ما لع يأت بسا ال يجػز, ف الثاني:
غصيف, قاؿ: دخمشا عمى أبي عبيجة بغ الجخاح نعػده مغ شكػػ أصابو, وامخأتو 

 : كيف بات أبػ عبيجة؟ قالت: وهللا لقج بات بأجخ, فقاؿقمشاتحيفة قاعجة عشج رأسو, 
فأقبل عمى القـػ  -وكاف مكبال بػجيو عمى الحائط  -أبػ عبيجة: ما بت بأجخ 

بػجيو, فقاؿ: أال تدألػنشي عسا قمت؟ قالػا: ما أعجبشا ما قمت, فشدألظ عشو. قاؿ: 
سسعت رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع يقػؿ: " مغ أنفق نفقة فاضمة في سبيل هللا, 

مو, أو عاد مخيزا, أو ماز أذػ, فالحدشة فبدبع مائة, ومغ أنفق عمى نفدو وأى
بعذخ أمثاليا, والرـػ جشة ما لع يخخقيا, ومغ ابتاله هللا ببالء في جدجه فيػ لو 

 (.ٕ.)"حصة

وقػلو: ما لع يخخقيا يعشي: بالكالـ الديئ ونحػه,  قاؿ ابغ رجب الحشبمي:"
 عميو صمى هللا -وليحا في حجيث أبي ىخيخة السخخج في " الرحيحيغ " عغ الشبي 

جشة, فإذا كاف يـػ صـػ أحجكع, فال يخفث, وال يفدق, وال يجيل,  الرياـ: »- وسمع
 (.ٖ.)«فإف امخؤ سابو فميقل: إني امخؤ صائع

                                                           

 .ٕٜ/ٚيشطخ : التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني ج .ٛٗٔ: , اآليةالشداءسػرة ( ٔ
جخاح واسسو عامخ بغ عبج هللا حجيث أبي عبيجة بغ ال, مدشج العذخة السبذخيغ بالجشةأحسج, السدشج,  ( رواه ٕ

 , وقاؿ محققػه: إسشاده حدغ.ٜٓٙٔ, بخقع ٕٕٓ/ٖ, ج رضي هللا عشو
 .ٜٖٔ,  ٖٛٔ/ٕجامع العمـػ والحكع البغ رجب ج( ٖ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

82 

 

"جشة ما لع يخخقيا"؛ التقجيخ: جشة مانعة مغ الشار, ما لع وقاؿ ابغ دقيق العيج:
, فال تكػف جشة حيشئح  (.ٔ.)" بانخخاقيا تخخؽ الجشة بارتكاب ما يسشع مشو الرـػ

ا عغ األكل والذخب الثالث: وسائخ السفصخات  ,أف الرياـ الحكيقي ليذ صيام 
عغ أبي ف ومغ جسمتيا الدب والذتع, ,السباحة, وإنسا ىػ االمتشاع عغ السحخمات

: " ليذ الرياـ مغ األكل - صمى هللا عميو وسمع - ىخيخة قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا
غػ والخفث, فإف سابظ أحج أو جيل عميظ فمتقل: إني والذخب, إنسا الرياـ مغ الم

 (.ٕ.)صائع, إني صائع "

باب الشيي عغ  باب ا بعشػاف: ليحا الحجيث ولحلظ بػب ابغ خديسة في صحيحو
 . والجليل عمى أف اإلمداؾ عغ المغػ والخفث مغ تساـ الرـػ, المغػ في الرياـ

والذخب( وجسيع  )ليذ الرياـ( في الحكيقة )مغ األكل قاؿ السشاوؼ:"
السفصخات )إنسا الرياـ( السعتبخ الكامل الفاضل )مغ المغػ( قػؿ الباشل واختالط 
الكالـ )والخفث( الفحر في السشصق والترخيح بسا يكشى عشو مغ ذكخ الشكاح حػؿ 

 (.ٖ.)"السعشى فيو مغ الطاىخ إلى الباشغ عمى وزاف ما سبق

 بو )مغ األكل والذخب( كسا )ليذ الرياـ( الحؼ أمخ هللا وقاؿ الرشعاني:"
ىػ السعخوؼ عشج غالب الشاس )إنسا الرياـ( الحكيقي )مغ المغػ( باشل الكالـ 
)والخفث( الفحر مغ القػؿ فتخكيسا ىػ الرياـ السكتػب أجخه وفاعميسا مع تخكو 

 (.ٗ.)"والذخب غيخ صائع الختالؿ أجخه ونقراف ثػابو حتى كأنو غيخ صائع األكل
                                                           

 .ٜٚٔ/ٖالبغ دقيق العيج ج شخح اإللساـ بأحاديث األحكاـ( ٔ
, بخقع ٕٕٗ/ٖ, جباب الشيي عغ المغػ في الرياـرواه ابغ خديسة, صحيح ابغ خديسة, كتاب الرياـ, ( ٕ

 , وصححو محققو األعطسي.ٜٜٙٔ
 .ٖٛ٘/٘يخ لمسشاوؼ جفيس القج( ٖ
 .ٜٕٕ,  ٕٕٛ/ٜالتشػيخ شخح الجامع الرغيخ ج( ٗ
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  الرائم إن سبو أحج؟ أمخ بوالحي  ما: الدؤال الثاني

, لقج أمخ الرائع  , وتفريل ذلظ في وأف يفعل فعإف سبو أحج أف يقػؿ قػال  ال 
 مدألتيغ:

السدألة األولى: ما القهل الحي يقهلو الرائم إن سبو أحج؟ وىل يقهلو مخة 
 دبو؟يأم يكخره؟ وىل يقهلو لشفدو أم لسن 

 تالية:في الشقاط ال وتفريل ىحه السدألة

 الشقطة األولى: ما القهل الحي يقهلو الرائم إن سبو أحج؟

لقج جاء في األحاديث ما يقػلو الرائع لسغ سبو, ومغ ىحه األقػاؿ التي 
 يقػليا ما جاء بإسشاد صحيح, ومشيا ما جاء بإسشاد ضعيف.

 فأما ما جاء بإسشاد صحيح فقػؿ الرائع لسغ سبو " إني صائع ".

, قاؿ: "ال تداب وأنت - صمى هللا عميو وسمع -الشبي عغ أبي ىخيخة, عغ ف
 (.ٔ.)صائع, وإف سابظ أحج, فقل: إني صائع, وإف كشت قائسا فاجمذ"

ومذاتستو أف  ,أرشج الرائع إذا عخض لو أحج يخيج مخاصستو قاؿ الدعجؼ:"
 .(ٕ.)يقػؿ لو بمدانو: "إني صائع"

 " . ػذ باهلل مشظأعوأما ما جاء بإسشاد ضعيف فقػؿ الرائع لسغ سبو " 

- صمى هللا عميو وسمع - هللا عغ أبي ىخيخة, رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ رسػؿف
 (.ٖ.)" إذا جيل عمى أحجكع وىػ صائع, فميقل: أعػذ باهلل مشظ, إني صائع ":

                                                           

,  ( رواه ٔ ذكخ الخبخ الجاؿ عمى أف قػؿ الرائع , باب آداب الرـػابغ حباف, صحيح ابغ حباف, كتاب الرـػ
محققو شعيب , وقاؿ ٖٖٛٗ, بخقع ٜٕ٘/ٛ, جلسغ جيل عميو: إني صائع إنسا أمخ أف يقػؿ بقمبو دوف الشصق بو

 .ٕٖ٘/٘نؤوط: إسشاده قػؼ, وحدشو األلباني. التعميقات الحداف عمى صحيح ابغ حباف جاألر 
 .ٜ٘/ٔلمدعجؼ ج بيجة قمػب األبخار وقخة عيػف األخيار في شخح جػامع األخبار( ٕ
, وقاؿ ٕٖٗ, بخقع ٕٖٛ/ٔ, جباب ما يقػؿ لسغ جيل عميو وىػ صائعابغ الدشي, عسل اليـػ والميمة,  ( رواه ٖ

 .٘٘/ٙ. سمدمة األحاديث الزعيفة والسػضػعة جضعيف ججا األلباني:
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)إذا جيل( بالبشاء لمسفعػؿ أؼ إذا جيل أحجكع )عمى أحجكع(  قاؿ السشاوؼ:"
ب وشتع )وىػ( أؼ والحاؿ أنو )صائع( ولػ نفال أؼ فعل بو فعل الجاىميغ مغ نحػ س

)فميقل( نجبا بالمداف والجشاف )أعػذ باهلل مشظ( أؼ أعترع بو مغ شخؾ أييا الذاتع 
 (.ٔ.)" )إني صائع( تحكيخا لو بيحه الحالة ليكف عغ جيمو وال يخد عميو بسثمو

 ؟ مخة أم يكخره ( إني صائم ىحا القهل ) الشقطة الثانية: ىل يقهل

واحجة, وبعزيا ذكخه  ىحا القػؿ مخة تمفت الخوايات في ذلظ فبعزيا ذكخاخ
فسشيع , ايات كميا عمى أنو يقػؿ إني صائعالخو  تواتفق قاؿ ابغ حجخ:" مختيغ, ولحلظ

 (.ٕ.)" ومشيع مغ اقترخ عمى واحجة ,مغ ذكخىا مختيغ

قاؿ: سسعت  -رضي هللا عشو  – أبي ىخيخةة حجيث ا مخة واحجودليل قػلي
إف شتع أحجكع وىػ صائع فميقل: إني  يقػؿ:" - صمى هللا عميو وسمع -ػؿ إهلل رس

 (.ٖ.)صائع, يشيى بحلظ عغ مخاجعة الرائع

 - , أف رسػؿ هللا- رضي هللا عشو - أبي ىخيخة حجيثودليل قػليا مختيغ 
 ياـ جشة فال يخفث وال يجيل, وإف امخؤ قاتموػػػػػػػػ, قاؿ: " الر- صمى هللا عميو وسمع

 (.ٗ.)"أو شاتسو فميقل: إني صائع مختيغ

: " ليذ الرياـ - صمى هللا عميو وسمع - عغ أبي ىخيخة قاؿ: قاؿ رسػؿ هللاو 
مغ األكل والذخب, إنسا الرياـ مغ المغػ والخفث, فإف سابظ أحج أو جيل عميظ 

 (.٘.)فمتقل: إني صائع, إني صائع "
                                                           

 .ٜٛ/ٔالتيديخ بذخح الجامع الرغيخ لمسشاوؼ ج( ٔ
 .ٓٛٔ/ٙ, والتحبيخ إليزاح معاني التيديخ جٗٓٔ/ٗفتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ج( ٕ
 سبق تخخيجو .( ٖ
ٗ ) ,  . ٜٗٛٔ, بخقع ٕٗ/ٖج ,باب فزل الرـػرواه البخارؼ, كتاب الرـػ
, بخقع ٕٕٗ/ٖ, جباب الشيي عغ المغػ في الرياـواه ابغ خديسة, صحيح ابغ خديسة, كتاب الرياـ, ر ( ٘

 , وصححو محققو األعطسي.ٜٜٙٔ
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 ,ار مشوػػػػػػػػػػػفميتأكج االندج " ائعػػػػػػػػػص " إني :وأما تكخيخ قػلو ":جخػػػابغ حقاؿ 
 " فميقل إني صائع مختيغ:" ونقل الدركذي أف السخاد بقػلو ,أو مسغ يخاشبو بحلظ

وبقػلو  ,فيدتفيج بقػلو بقمبو كف لدانو عغ خرسو ,ومخة بمدانو ,يقػلو مخة بقمبو
 (.ٔ.)"بمدانو كف خرسو عشو

 دبو؟يلشفدو أم لسن  ني صائم() إ ىل يقهل ىحا القهل: ةالثالث الشقطة

 -أقػاؿ:اختمف العمساء في ىحا عمى 

 (.ٕ.)يدسعو الذاتعحتى ا جيخ   بمدانو إني صائعيقػؿ  وأن القهل األول:

 :والجليل عمى ذلظ

ا : -تعالى  –قاؿ هللا  –أ  }َفُكِمي َواْشَخِبي َوَقخِّؼ َعْيش ا َفِإم ا َتَخْيَغ ِمَغ اْلَبَذِخ َأَحج 
ا َفَمْغ ُأَكمَِّع اْلَيْػـَ ِإنِديًّا{َفُقػِلي إِ   (.ٖ.)نِّي َنَحْرُت ِلمخ ْحَسِغ َصْػم 

ا َفَمْغ  واستجؿ بعزيع بقػؿ مخيع: } قاؿ ابغ بصاؿ:" ِإنِّى َنَحْرُت ِلمخ ْحَسِغ َصْػم 
, فكاف حكع الرياـ عشج مخيع وأىل زمانيا أف ال يتكمسػا فيو, (ٗ){ِإنِديًّا ُأَكمَِّع اْلَيْػـَ 

 (.٘.)"كاف ىحا متعارف ا عشجىعو 

صمى هللا  -قاؿ: سسعت رسػؿ إهلل  -رضي هللا عشو  – أبي ىخيخةعغ  –ب 
إف شتع أحجكع وىػ صائع فميقل: إني صائع, يشيى بحلظ عغ  يقػؿ:" - عميو وسمع

 (.ٙ.)مخاجعة الرائع
                                                           

 .٘ٓٔ/ٗفتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ج( ٔ
 .ٕٛ/ٛ, وشخح صحيح مدمع لمشػوؼ جٕٛ٘/ٓٔعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ج( ٕ
 .ٕٙسػرة مخيع, اآلية: ( ٖ
 .ٕٙمخيع, اآلية: سػرة ( ٗ
 .ٛ/ٗشخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿ ج( ٘
 سبق تخخيجو .( ٙ
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يشيى ذلظ عغ  ":ويجؿ عمى القػؿ بالمداف قػلو في آخخ الحجيث قاؿ العخاقي:
 (.ٔ.)" جعة الرائعمخا

بمدانو حتى يعمع مغ يجيل أنو معترع بالرياـ  إني صائعيقػؿ  وأن -ج 
 (.ٕ.)عغ المغػ والخفث والجيل

وعمع أنو إذا اجتخأ عميو فى  الداب لو, إنى صائع, ارتجعأنو إذا قاؿ  –د 
ا أف الرـػ يسشع مغ الخد عميو  (.ٖ.)صـػ كاف أعطع فى اإلثع, فميعمع أيز 

 (.ٗ.)في قمبو ال بمدانو إني صائع أنو يقػؿ اني:القهل الث

 والجليل عمى ذلظ:

فإف قاتمو  قاؿ:" –صمى هللا عميو وسمع  –أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا  عغ -أ 
 (.٘.)"أحج أو شتسو أحج فال يكمسو, وليقل: إني صائع

ويحكخىا  ,في قمبو ال بمدانو بل يحجث نفدو بحلظ إني صائع أنو يقػؿ -ب 
 (.ٙ.)ليشدجخ بحلظ ؛ال يميق بو الجيل والسذاتسة أنو صائع

لسا  ؛يعمغ بقػلو إني صائع أف الرائع يقػؿ ىحا القػؿ في نفدو حتى ال –ج 
ألف الرـػ مغ العسل الحؼ ال يطيخ وكحلظ  ؛فيو مغ الخياء واشالع الشاس عميو
 (.ٚ.)يجدغ هللا الرائع أجخه بغيخ حداب

                                                           

 . بترخؼ .ٖٜ/ٗشخح التثخيب في شخح التقخيب ج( ٔ
 .ٕٛ٘/ٓٔعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ج( ٕ
 . ٕ٘/ٗشخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿ ج( ٖ
 .ٕٛ٘/ٓٔارؼ جوعسجة القارؼ شخح صحيح البخ ,ٖٜ/ٗشخح التثخيب في شخح التقخيب ج( ٗ
 .ٕٜٗٓ, بخقع ٖٓ/ٜج, مغ اسسو: مقجاـرواه الصبخاني, السعجع األوسط, باب السيع, ( ٘
 .ٕٛ٘/ٓٔوعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ج ,ٖٜ/ٗشخح التثخيب في شخح التقخيب ج( ٙ
 .ٖٗٚ/ٖاالستحكار البغ عبجالبخ ج( ٚ
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ولػ  ,والقػؿ بالمداف أقػػ  ,غحدكمييسا غ يالدابق غميالتأويأف  :ثالثالقهل ال
 (.ٔ.)اجسعيسا كاف حدش  

 والجليل عمى ذلظ:

, - صمى هللا عميو وسمع - , أف رسػؿ هللا- رضي هللا عشو - أبي ىخيخةعغ 
قاؿ: " الرياـ جشة فال يخفث وال يجيل, وإف امخؤ قاتمو أو شاتسو فميقل: إني صائع 

 (.ٕ.)"مختيغ

, كخىا في الحجيث مختيغ إشارة لحلظالدركذي: إف ذونقل  قاؿ الدرقاني:"
 (.ٖ.)"وبمدانو ليكف خرسو ,فيقػليا بقمبو ليكف نفدو

التفخقة بيغ صياـ الفخض والشفل, فيقػؿ ذلظ بمدانو في الفخض,  :القهل الخابع
 (.ٗ.)ويقػلو لشفدو في التصػع

في  فيقػؿ ذلظ بمدانو في الفخض, ويقػؿ لشفدو قاؿ مػسى شاىيغ الشيغ:"
 (.٘.)" ا عغ الخياءالتصػع بعج  

 السدألة الثانية: ما الفعل الحي يفعلو الرائم إن سبو أحج؟

عغ أبي ىخيخة, عغ فلقج أمخ الرائع إف سبو أحج أف يجمذ إف كاف قائس ا, 
, قاؿ: "ال تداب وأنت صائع, وإف سابظ أحج, فقل: - صمى هللا عميو وسمع -الشبي 

 (.ٙ.)اجمذ"إني صائع, وإف كشت قائسا ف
                                                           

 .ٖٜ/ٗشخح التثخيب في شخح التقخيب ج( ٔ
 سبق تخخيجو . ( ٕ
 .ٕٜٕ/ٕشخح الدرقاني عمى السػشأ ج( ٖ
 .ٕٛ٘/ٓٔعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ج( ٗ
 .ٕٕٛ/ٕالسشيل الحجيث في شخح الحجيث ج( ٘
 سبق تخخيجو .( ٙ
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ا فإف سابظ أحج فقل: إني صائع, وإف كشت قائس   قاؿ مػسى شاىيغ الشيغ:"
فاجمذ". وفائجة ىحا الجمػس تغييخ الػضع إلى وضع أقل تييؤا لمسقاتمة, فإف ذلظ 

 (.ٔ.)"قائسا جمذ, وإذا كاف جالدا اضصجعالتغييخ يزعف الثػرة الشفدية, فإذا كاف 

 :القهلوخالصة 

؛ سػاء كاف مبتجئ ا بالدب أو مجاوب ا –مصمق ا  –الدب  عغ شييمأف الرائع 
فإف شاتسو أحج أو سابو فميقل: »وقج ورد في الحجيث اآلخخ  ولحلظ قاؿ الرشعاني:"

 (.ٕ.)"اا وال مجاوب  فال تذتع مبتجئ  « إني صائع

 

 

 

 

 

 

َ
  

                                                           

 .ٕٕٛ/ٕج السشيل الحجيث في شخح الحجيث ( ٔ
 .ٚٙ٘/ٔسبل الدالـ لمرشعاني ج ( ٕ
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 اٌسبثعادلجذشَ

َاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌٛاٌذٌٓ

 -صمى هللا عميو وسمع  -أف رسػؿ هللا  ,عسخو بغ العاصعغ عبج هللا بغ 
َقاُلػا: َيا َرُسػَؿ هللِا, َوَىْل َيْذِتُع الخ ُجُل َواِلَجْيِو؟ « ِمَغ اْلَكَباِئِخ َشْتُع الخ ُجِل َواِلَجْيوِ »قاؿ: 
ُو َفَيُدبُّ ُأم وُ »َقاَؿ:   .(ٔ.)«َنَعْع َيُدبُّ َأَبا الخ ُجِل َفَيُدبُّ َأَباُه, َوَيُدبُّ ُأم 

َأَتى َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى هللُا َعَمْيِو َوَسم َع قالت:  -رضي هللا عشيا  -عغ عائذة و 
َفاَل َتْسِر »َقاَؿ: َأِبي َقاَؿ: « َيا ُفاَلُف, َمْغ َىَحا َمَعُكْع؟»َرُجٌل, َوَمَعُو َشْيٌخ, َفَقاَؿ: 

  (.ٕ.)«َواَل َتْدَتِدب  َلوُ َأَماَمُو, َواَل َتْجِمْذ َقْبَمُو, َواَل َتْجُعُو ِباْسِسِو, 

 : الذخح

وىحا  ,الدباب التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  خامذىحا ىػ الشيي ال
 ,وال يشكخ فزميسا إال عاؽ ,الشيي يتعمق بدب شخريتيغ جبمة الصباع عمى حبيسا

 فسغ ىسا الػالجاف؟ ولساذا نييشا عغ سبيسا؟  ,أال وىسا الػالجاف

 قػؿ: سئمة الثالث أىحه األ لإلجابة عغو 

 الهالجان؟  منالدؤال األول: 

وجسعيا باأللف  ,والػالجة األـ ,وجسعو بالػاو والشػف  ,الػالج األبقاؿ الحسػؼ: "
  (.ٖ.)والػالجاف: األب واألـ لمتغميب" ,والتاء

                                                           

, وصحيح مدمع, ٖٜٚ٘, بخقع ٖ/ٛالجيو, ج( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, ال يدب الخجل و ٔ
 .ٙٗٔ, بخقع ٕٜ/ٔكتاب اإليساف, باب بياف الكبائخ وأكبخىا, ج

, قمت: صح مػقػفا عغ أبي ىخيخة, وقاؿ الييثسي: ٜ٘ٔٗ, بخقع ٕٚٙ/ٗ( رواه الصبخاني: السعجع األوسط, جٕ
إال بيحا اإلسشاد, عغ شيخو عمي  -صمى هللا عميو وسمع  -رواه الصبخاني في األوسط وقاؿ: ال يخوػ عغ الشبي 

بغ سعيج بغ بذيخ وىػ ليغ, وقج نقل ابغ دقيق العيج أنو وثق, ودمحم بغ عخعخة بغ يديج لع أعخفو, وبكية رجالو 
 .ٖٚٔ/ٛرجاؿ الرحيح.مجسع الدوائج ج

 .ٔٚٙ/ ٕ( السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ جٖ
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  وقاؿ الحمبي: الػالجاف ىسا: األب واألـ, يقاؿ لكل واحج مشيسا والج, قاؿ:

 وذؼ ولج لع يمجه أبػاف  لو أب أال رب مػلػد وليذ

األب: والجاف تغميب ا  قيل فييا وفيوقيل: ال يقاؿ في األـ: والجة بالتاء, وإنسا 
  (.ٔ).لمسحكخ

  يشا عن سب الهالجين؟ي  الدؤال الثاني: لساذا ن  

 اب كثيخة ومغ أىسيا: نييشا عغ سب الػالجيغ؛ ألسب

فعغ عبج هللا بغ  ,ىاأكبخ بل ىػ مغ  ,أف سب الػالجيغ مغ الكبائخاألول: 
إف : »-صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشيسا  - عسخو,

قيل: يا رسػؿ هللا, وكيف يمعغ الخجل « مغ أكبخ الكبائخ أف يمعغ الخجل والجيو
  (.ٕ.)«يدب الخجل أبا الخجل, فيدب أباه, ويدب أمو»والجيو؟ قاؿ: 

, ولفع خ الكبائخ أف يمعغ الخجل والجيو(و: ")مغ أكبقاؿ بجر الجيغ العيشي: قػل
, وىحا يقتزي أف سب الخجل والجيو غ الكبائخ أف يذتع الخجل والجيو(التخمحؼ: )م

وبيشيسا فخؽ مغ حيث إف  ,كبيخة, ورواية البخارؼ تقتزي أنو مغ أكبخ الكبائخ
  (.ٖ.)وبعزيا أكبخ مغ بعس وىػ قػؿ العمساء" ,الكبائخ متفاوتة

 اًلن وحليسا: إشك

ال خالؼ في أف سب قاؿ الجكتػر مػسى شاىيغ الشيغ: " اإلشكال األول:
الػالجيغ والتدبب في سبيسا مغ أفخاد عقػؽ الػالجيغ, وال خالؼ في أف العقػؽ مغ 
الكبائخ, ولكغ السذكل رواية البخارؼ التي ترخح بأف مغ أكبخ الكبائخ التدبب في 

                                                           

 .ٖٙٗ/ٔ( الجر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف جٔ
 .ٖٜٚ٘, بخقع ٖ/ٛ( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, ال يدب الخجل والجيو, جٕ
 .ٖٛ/ٕٕ( عسجة القارغ شخح صحيح البخارؼ لمعيشي جٖ
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في شتسيسا مغ أكبخ الكبائخ, فكيف يكػف حكع  شتع الػالجيغ, فإذا كاف التدبب
 مباشخة شتسيسا؟ 

 حل اإلشكال: 

" : ليحا كانت رواية مدمع أقخب إلى الحكع استصخد الجكتػر الشيغ قائال 
الرحيح, فالتدبب في شتسيسا مغ الكبائخ, ومباشخة شتسيسا مغ أكبخ الكبائخ, إذ 

قرج شتع أبيو, فال يأخح ليذ فعل الدبب كفعل السدبب عمى كل حاؿ, وىػ لع ي
ا, ويسكغ تػجيو رواية البخارؼ بأف لفع "أكبخ" ندبي, فسا مغ حكع مغ شتسو قاصج  

ومباشخة الذتع أكبخ  ,أكبخ الكبائخ قج يػجج ما أكبخ مشو, فالتدبب مغ أكبخ الكبائخ
 وشتع الػالجيغ ,وإنسا كاف شتع الػالجيغ مغ أكبخ الكبائخ؛ ألف شتع األجشبي كبيخة ,مشو

  (.ٔ.)أقبح مشو؛ فيكػف مغ أكبخ الكبائخ"

قػلو: )مغ الكبائخ( قيل: وإنسا يريخ ذلظ مغ الكبائخ, إذا  اإلشكال الثاني:
ا كسا إذا شتسو بالدنا والكفخ, وقاؿ لو: أبػؾ زاف أو كافخ أو كاف الذتع مسا يػجب حج  

ذلظ بأف قاؿ  أما إذا شتسو بسا دوف  ,نحػىسا. فقاؿ في جػابو: بل أبػؾ كافخ أو زاف
  لو: أبػؾ أحسق أو جاىل أو نحػىسا؛ فال يكػف مغ الكبائخ.

 حل اإلشكال: 

ب ؛ ألف سبب الدامغ الكبائخ مصمق   أقػؿ: ويسكغ أف يقاؿ: إنوقاؿ الصيبي: "
 سب, فكأنو واجو أباه بأف قاؿ لو: أنت أحسق أو جاىل, وال شظ أف ىحا مغ الكبائخ,

: }َواَل َتُدبُّػا -تعالى  –, ونحػه قػلو (ٕ){ُأؼٍّ َواَل َتْشَيْخُىَساُيَسا َفاَل َتُقل ل  وقج قاؿ تعالى: }
ِ َفَيُدبُّػا    (.ٖ.){"َّللا َ َعْجو ا ِبَغْيِخ ِعْمعٍ ال ِحيَغ َيْجُعػَف ِمْغ ُدوِف َّللا 

                                                           

 .ٜٕٛ/ٔ( فتح السشعع شخح صحيح مدمع لمجكتػر مػسى شاىيغ الشيغ جٔ
 .ٖٕ( سػرة اإلسخاء, اآلية : ٕ
خ : شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق . يشطٛٓٔ( سػرة األنعاـ, اآلية : ٖ

 .ٜٖ٘ٔ, ٖٛ٘ٔ/ٓٔالدشغ( ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

92 

 

 -رضي هللا عشيسا  –فعغ ابغ عباس  ,ممعػف أف مغ سب والجيو الثاني: 
معػف مغ سب أباه ممعػف مغ سب م» قاؿ: -وسمع  صمى هللا عميو -عغ الشبي 

, ممعػف مغ ذبح لغيخ هللا, ممعػف مغ غيخ تخػـ األرض, ممعػف مغ كسو أعسى أمو
وفي  ,(ٔ)«عغ شخيق, ممعػف مغ وقع عمى بييسة, ممعػف مغ عسل بعسل قـػ لػط 

  (.ٕ.)«ولعغ هللا مغ سب والجيو»رواية 

 ,المعغ؛ لسقابمتو نعسة األبػيغ بالكفخافإنسا استحق ساب أبػيو " قاؿ السشاوؼ:
وإف كانا  -كيف وقج قخف هللا بخىسا بعبادتو  ,وانتيائو إلى غاية العقػؽ والعرياف

  (.ٖ.)وبتػحيجه وشخيعتو" -كافخيغ 

ال يقػؿ لو ف مغ سب أباه( كيف وىػ مأمػر بأ)ممعػ وقاؿ الرشعاني: "
بو بالسباشخة أو بالتدبيب كسا وسػاء س ,(ٗ))أؼ(, ومأمػر بأف يقػؿ: }َربِّ اْرَحْسُيَسا{

  (.٘.)"و(وكحلظ قػلو: )ممعػف مغ سب أم ,"يدب أبا الخجل فيدب الخجل أباه" سبق

 ,ال اإلىانة والصغياف ,التكخيع والتقجيخ واإلحدافأف حق الػالجيغ  الثالث:
َزى }َوقَ  :-تعالى  –ولحلظ قاؿ هللا  ,فال يتشاسب الدب معيسا ,والحجػد والشكخاف

الُىسا َربَُّظ َأال  َتْعُبُجوا ِإال  ِإي اُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدان ا ِإما َيْبُمَغغ  ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحُجُىسا َأْو كِ 
اَفال َتُقْل َلُيسا ُأؼٍّ َواَل َتْشَيْخُىسا َوُقْل َلُيسا    (.ٙ.){َقْػال  َكِخيس 

فصخيق البالغة  ,يي متى كاف درجاتقاؿ السفدخوف: أىل البياف يقػلػف: السش
{-تعالى  –كقػلو  ,ا عمى األعمىالشيي عغ أدناىا تشبيي     (.ٚ).: }َفال َتُقْل َلُيسا ُأؼٍّ

                                                           

, وحدشو السحقق ٘ٚٛٔ, بخقع ٖٚٙ/ٖ( رواه أحسج, السدشج, مدشج بشي ىاشع, مدشج عبجهللا بغ العباس, جٔ
 شعيب األرنؤوط وغيخه.

عميو وسمع بالتكخار عمى العامل ماعسل قـػ  صمى هللاب الدنى وحجه, ذكخ لعغ السرصفى ( رواه ابغ حباف, بإ
 .ٕٓٗ/ٙ, وصححو األلباني, التعميقات الحداف عمى صحيح ابغ حباف جٚٔٗٗ, بخقع ٕ٘ٙ/ٓٔلػط, ج

 .ٗ/ٙ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٖ
 .ٖٕ( سػرة اإلسخاء, اآلية: ٗ
 .ٜٙ٘/ٜ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني ج٘
 .ٖٕ( سػرة اإلسخاء, اآلية: ٙ
 .ٓٔ/ٖ( تفديخ القاسسي جٚ
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مغ البخ بيسا واإلحداف إلييسا أال يتعخض لدبيسا وال يعقيسا, وقاؿ القخشبي: "
  فإف ذلظ مغ الكبائخ بال خالؼ, وبحلظ وردت الدشة الثابتة".

؛ ألنو ءأؼ" لألبػيغ أردأ شيصارت قػلة "قاؿ عمساؤنا: وإنسا ا: "وقاؿ أيز  
 و ,رفزيسا رفس كفخ الشعسة, وجحج التخبية ورد الػصية التي أوصاه في التشديل

}ُأؼٍّ َلُكْع َوِلَسا  مخفػض؛ ولحلظ قاؿ إبخاليع لقػمو: ءأؼ" كمسة مقػلة لكل شي"
  (.ٕ)." أؼ رفس لكع وليحه األصشاـ معكع "(ٔ){ُمػفَ َأَفاَل َتْعقِ  َتْعُبُجوَف ِمْغ ُدوِف َّللا ِ 

 ,لمعاؽ في الجنيامعجمة  العقػؽ عقػبة و  ,سب الػالجيغ عقػؽ ليساأف الخابع: 
 تبيغ ذلظ مغ خالؿ ىحيغ الحجيثيغ: وي ,فزال  عسا يشتطخه في اآلخخة

صمى هللا عميو  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  - رضي هللا عشو -عغ أنذ,  أوليسا:
وأشار  -دخمت الجشة أنا وىػ كياتيغ  ,مغ عاؿ جاريتيغ حتى تجركا: »- وسمع

  (.ٖ).«وباباف معجالف عقػبتيسا في الجنيا البغي والعقػؽ  -بإصبعيو الدبابة والػسصى 

صمى هللا عميو  -عغ الشبي  -رضي هللا عشو  –وفي رواية عغ أبي بكخة 
  (.ٗ.)«لجنيا البغي وعقػؽ الػالجيغفي ا -عدوجل  -اثشتاف يعجميسا هللا »قاؿ:  –وسمع 

)اثشتاف( مغ الخراؿ )يعجميسا هللا( أؼ يعجل عقػبتيسا السشاوؼ: " قاؿ
يعشي التعجؼ  ,لفاعميسا )في الجنيا( إحجاىسا )البغي( أؼ مجاوزة الحج في الصغياف

والسخاد  ,بغيخ حق )و( الثانية )عقػؽ الػالجيغ( أؼ مخالفتيسا أو إيحائيسا أو أحجىسا
 ,عتخضوا  ,وألحق بيسا الدركذي الخالة والعسة ,وإف عال مغ الجيتيغ ,غ لو والدةم

                                                           

 .ٚٙ( سػرة األنبياء, اآلية : ٔ
 .ٖٕٗ, ٖٕٛ/ٓٔ( تفديخ القخشبي جٕ
, ٜٙٔ/ٗ( رواه الحاكع وصححو ووافقو الحىبي واأللباني, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, كتاب البخ والرمة, جٖ

 .ٕٔٔ/ٖ, سمدمة األحاديث الرحيحة لأللباني جٖٓ٘ٚبخقع 
, وصححو ٜٗٗ, بخقع ٙٙٔ/ٔلكبيخ, السحسجوف, دمحم بغ عبج العديد الجخمي, ج( رواه البخارؼ, التاريخ اٗ

 .ٖٚٔاأللباني, الجامع الرغيخ وزياداتو, صػ 
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وفيو  ,(ٔ){َربُِّكعْ  أََعِجْمُتْع َأْمخَ } :- تعالى –قاؿ  ,ل التعجيل إيقاع الذيء قبل أوانووأص
خرمتيغ مغ بيغ خراؿ الذخ بحكخ وخز ىاتيغ ال ,أف البغي والعقػؽ مغ الكبائخ

بل ألف السخاشب بحلظ  ؛- اأيز   - فإنو قج يعجل ,خاج غيخىساعجيل فييسا ال إلخالت
ا ما وكثيخ   ,ا لوفخاشبو بسا يشاسب حالو زجخ   ؛وال يبخ والجيو ,كاف ال يحتخز مغ البغي

وافتقاره لمتشبيو عمييا  ,يخز بعس األعساؿ بالحث عمييا بحدب حاؿ السخاشب
  (.ٕ.)"أمخىا وإما لتداىمو في ,إما لسذقتيا عميو ,أكثخ مسا سػاىا

, - تعالى – وإنسا عج ل هللا عقػبة ذلظ لعطستو عشجهوقاؿ الرشعاني: "
ا في دذاىَ والحجيث مغ أعالـ الشبػة, فإن و واقع مُ  ار ج, وىل يعاقباف عمى ذلظ أيز 

 ,وأف هللا ال يجسع ليسا عقػبتيغ ,ل خالفوسَ حتَ ويُ  ,بااآلخخة؟ الطاىخ ذلظ إذا لع يت
  (.ٖ.)واألوؿ أوضح"

صمى هللا  - عغ سالع بغ عبج هللا, عغ أبيو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ثانييسا:
ثالثة ال يشطخ هللا إلييع يـػ الكيامة: العاؽ لػالجيو, والسخأة الستخجمة, : "- عميو وسمع

يجخمػف الجشة: العاؽ لػالجيو, ومجمغ الخسخ, والسشاف بسا , وثالثة ال (ٗ)والجيػث
  (.٘.)"أعصى

إلييع( أؼ نطخ رحسة,  -عد وجل  -ثالثة ال يشطخ هللا )قاؿ الػلػؼ: "
ا يػـ الكيامة( ) ومغفخة, وإال فال يغيب أحج عغ نطخه, والسؤمغ مخحـػ في اآلخخة قصع 

ىحا كمو فيسا إذا ماتػا قبل التػبة,  ,خز يـػ الكيامة؛ ألنيا مطيخ الخحسة والمصف
)العاؽ لػالجيو( أؼ السقرخ  ,مييعيتػب ع -تعالى  –فأما إذا تابػا, وماتػا, فإف هللا 

                                                           

 .ٖٓٚ/٘ٔ( سػرة األعخاؼ, اآلية: جٔ
 . بترخؼ قميل.ٔ٘ٔ/ٔ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٕ
 .ٖٓٙ/ ٔ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٖ
لتي تتذبو بالخجاؿ في زييع وليآتيع, فأما في العمع والخأؼ؛ فسحسػد, والجيػث بالسثمثة: ( السخأة الستخجمة: ىي اٗ

 .ٓٛ/٘ىػ الحؼ ال يغار عمى أىمو, وقيل ىػ سخياني معخب. حاشية الديػشي عمى سشغ الشدائي ج
باني, سمدمة , وحدشو األلٖٕٗ٘, بخقع ٖٙ/ٖ( رواه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب الدكاة, السشاف بسا أعصى, ج٘

 .ٕٗٛ/ ٕاألحاديث الرحيحة ج
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)وثالثة ال يجخمػف الجشة( أؼ الستحالليع الحنػب التي  ,في أداء الحقػؽ إلييسا
ارتكبػىا, فيكػف عمى ضاىخه, أو السخاد ال يجخمػف الجشة دخػال  أولي ا, بل بعج تقجـ 

جـ )العاؽ وىحا كمو فيسا إذا ماتػا قبل التػبة, كسا تق ,العحاب ليع, إف لع يدتحمػىا
  (.ٔ.)ا"لػالجيو( تقجـ تفديخه قخيب  

ال  ,ال يشطخ هللا إليوالسغايخة في الػعيج لفطية؛ ألف مغ "قاؿ الرشعاني: و 
  (.ٕ)."ال يشطخ هللا إليو ,ومغ ال يجخميا ,يجخل الجشة

؛ دخل الجشة نيسابإحدا يسابجؿ عقػقو  ,أف مغ اجتشب عقػؽ والجيوالخامذ: 
ا بالقدع بل ,مغ أؼ أبػابيا شاء فعغ عبج هللا بغ عسخو,  ,جاء الخبخ عمى ذلظ مؤكج 

ال أقدع, ال أقدع, ال »اؿ: السشبخ, فق -صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: صعج رسػؿ هللا 
أبذخوا أبذخوا, إنو مغ صمى الرمػات الخسذ, واجتشب », ثع ندؿ, فقاؿ: «أقدع

ت رجال  يدأؿ عبج هللا , قاؿ السصمب: سسع«دخل مغ أؼ أبػاب الجشة شاء ,الكبائخ
يحكخىغ؟, قاؿ: نعع:  -صمى هللا عميو وسمع  -بغ عسخو: أسسعت رسػؿ هللا 

عقػؽ الػالجيغ, والذخؾ باهلل, وقتل الشفذ, وقحؼ السحرشات, وأكل ماؿ اليتيع, »
  (.ٖ.)«والفخار مغ الدحف, وأكل الخبا

 ,والػعيج وجاء فيو ما جاء مغ الدجخ ,عشو اولسا كاف سب الػالجيغ مشيي  
 ,ذلظ مشربة عمى نيي األبشاء عغ -رضػاف هللا عمييع  - كانت وصايا الرحابة

 ما يمي:الػصايا ومغ ىحه 

ال »قاؿ لخجل وىػ يعطو في بخ أبيو:  -رضي هللا عشو  –عغ أبي ىخيخة 
 (. ٗ.)«تسر أماـ أبيظ, وال تجمذ قبمو, وال تجعػه باسسو, وال تدتدب لو

                                                           

 . بترخؼ قميل.ٓٚ,  ٜٙ/ٖٕ( ذخيخة العقبى في شخح السجتبى جٔ
 .ٖٕٔ/ ٘( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٕ
, وحدشو األلباني, سمدمة األحاديث الرحيحة ٖ, بخقع ٛ/ٖٔ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب العيغ, جٖ

 .ٖٖٖٔ,  ٕٖٖٔ/ ٚلأللباني  ج
, ٗٗ, بخقع ٕٙ( رواه البخارؼ, األدب السفخد, باب ال يدسي الخجل أباه وال يجمذ قبمو وال يسذي أمامو, صػٗ

 .ٙٗوصححو األلباني, صحيح األدب السفخد, صػ 
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وجاء عشو ما يجؿ  ,مف في عقػبة عقػؽ الػالجيغنو قج شجد بعس الدإبل 
 ,فعغ أبي حاـز ,فميذ لو الحق في العير في ىحه الجنيا ,عمى أف مغ أذػ أبػيو

  (.ٔ.)«إذا ضخب الخجل أباه فاقتمػه» قاؿ: ,عغ سعيج بغ السديب

 ,فال يعػؿ عميو ,ىحا قػؿ لع يأت بو قخآف وال سشة صحيحة: )أبػ َىش اد( قلت
نو فحيشيا نقػؿ إ ,ماتضخب أباه حتى عمى مغ ابغ السديب  ل كالـأف يحسإال 

   ل بإجساع أىل العمع.قتَ يُ 

                                                           

 .٘ٚ, بخقع  ٘( رواه الخخائصي, مداوغ األخالؽ, باب ما جاء في سب الخجل أباه, ولعشو مغ التغميع, صػ ٔ
 .ٜٕٓ/ٕروؼ مخفػع ا إال أنو ضعيف . يشطخ: الكامل في ضعفاء الخجاؿ البغ عجؼ جقمت: وقج 
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ََضبِٓاٌَادلجذش

َاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌزبئجنيََِٓأًَ٘ادلعبصً

, َأَتى َرُسػَؿ هللِا عغ عبج هللا بغ بخيجة, عغ أبيو,  َأف  َماِعَد ْبَغ َماِلٍظ اأْلَْسَمِسي 
, َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ هللِا, ِإنِّي َقْج َضَمْسُت َنْفِدي, َوَزَنْيُت, َوِإنِّي -وسمع صمى هللا عميو  -

ُه, َفَمس ا َكاَف ِمَغ اْلَغِج َأَتاُه, َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ هللِا, ِإنِّي َقْج َزَنْيُت,  َخِني, َفَخد  ُأِريُج َأْف ُتَصيِّ
ُه الث اِنَيَة, َفَأْرَسَل َرُسػُؿ هللاِ  َأَتْعَمُسػَف »ِإَلى َقْػِمِو, َفَقاَؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  - َفَخد 

ا, ُتْشِكُخوَف ِمْشُو َشْيئ ا؟ َفَقاُلػا: َما َنْعَمُسُو ِإال  َوِفي  اْلَعْقِل ِمْغ َصاِلِحيَشا ِفيَسا « ِبَعْقِمِو َبْأس 
ا َفدَ  َأَؿ َعْشُو, َفَأْخَبُخوُه َأن ُو اَل َبْأَس ِبِو, َواَل ِبَعْقِمِو, ُنَخػ, َفَأَتاُه الث اِلَثَة, َفَأْرَسَل ِإَلْيِيْع َأْيز 

ا َفَمس ا َكاَف الخ اِبَعَة َحَفَخ َلُو ُحْفَخة , ُثع  َأَمَخ ِبِو َفُخِجَع, َقاَؿ, َفَجاَءِت اْلَغاِمِجي ُة, َفَقاَلْت: يَ 
ْخِني, َوِإن وُ  َىا, َفَمس ا َكاَف اْلَغُج, َقاَلْت: َيا َرُسػَؿ هللِا, ِلَع  َرُسػَؿ هللِا, ِإنِّي َقْج َزَنْيُت َفَصيِّ َرد 

ِني َكَسا َرَدْدَت َماِعد ا, َفَوهللِا ِإنِّي َلُحْبَمى, َقاَؿ:  ِني؟ َلَعم َظ َأْف َتُخد  ِإم ا اَل َفاْذَىِبي »َتُخدُّ
ِبيِّ ِفي ِخْخقَ «َحت ى َتِمِجؼ اْذَىِبي »ٍة, َقاَلْت: َىَحا َقْج َوَلْجُتُو, َقاَؿ: , َفَمس ا َوَلَجْت َأَتْتُو ِبالر 

ِبيِّ ِفي َيِجِه ِكْدَخُة ُخْبٍد, َفَقاَلْت: َىَحا َيا «َفَأْرِضِعيِو َحت ى َتْفِصِسيوِ  , َفَمس ا َفَصَسْتُو َأَتْتُو ِبالر 
ِبي   , َفَجَفَع الر  ـَ ِإَلى َرُجٍل ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ, ُثع  َأَمَخ  َنِبي  هللِا َقْج َفَصْسُتُو, َوَقْج َأَكَل الص َعا

ِبَيا َفُحِفَخ َلَيا ِإَلى َصْجِرَىا, َوَأَمَخ الش اَس َفَخَجُسػَىا, َفُيْقِبُل َخاِلُج ْبُغ اْلَػِليِج ِبَحَجٍخ, َفَخَمى 
ـُ َعَمى َوْجِو َخاِلٍج َفَدب َيا, َفَدِسَع َنِبيُّ هللاِ  َح الج   -صمى هللا عميو وسمع  - َرْأَسَيا َفَتَشز 

َمْيال  َيا َخاِلُج, َفَػال ِحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه َلَقْج َتاَبْت َتْػَبة  َلْػ َتاَبَيا َصاِحُب »َسب ُو ِإي اَىا, َفَقاَؿ: 
  (.ٔ.), ُثع  َأَمَخ ِبَيا َفَرم ى َعَمْيَيا, َوُدِفَشْت «َمْكٍذ َلُغِفَخ َلوُ 

: -صمى هللا عميو وسمع  -رسػؿ هللا  قاؿ قاؿ: ,وفي رواية عغ أبي الفيل
  (.ٕ).«ال َتُدبُّػا َماِعد ا»

                                                           

 . ٜ٘ٙٔ, بخقع ٖٕٖٔ/ٖ( رواه مدمع , صحيح مدمع, كتاب الحجود, باب مغ اعتخؼ عمى نفدو بالدنى, جٔ
, ٖٕٗٚ, بخقع ٕٙٚ/ٖ( رواه البدار, كذف األستارعغ زوائج البدار, كتاب عالمات الشبػة, مشاقب ماعد, جٕ

, وقاؿ الييثسي: رواه البدار, وفيو الػليج بغ عبج هللا ٖٜٗ/ٕوصححو السشاوؼ, التيديخ بذخح الجامع الرغيخ ج
, وضعفو األلباني, سمدمة ٜٜٖ/ٜبغ أبي ثػر, ضعفو جساعة وقج وثق, وبكية رجالو ثقات. مجسع الدوائج ج

 . ٖٛٔ/ٜاألحاديث الزعيفة ج
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 : الذخح

وىحا  ,اببَ الدِّ  التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  ىحا ىػ الشيي الدادس
خت في الحجيث كِ وىحه السعرية التي ذُ  ,الشيي يتعمق براحب معرية قج تاب مشيا

ي عغ سب يِ فإذا نُ  ,أف الدنا مغ الكبائخوكسا ىػ معمـػ  ,الستقجـ ىي جخيسة الدنا
لساذا نييشا عغ  :ولكغ الدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو ىػ ,التائب مغ الدنا؛ فسا دونو أولى

  سب التائب مغ السعرية؟

 ئب مغ السعاصي؛ ألسباب مغ أىسيا: نييشا عغ سب التا

فيريخ كأنو لع يفعل  ,مغ الحنػب والسعاصي تجب ما قبميا تػبتوأف  األول:
  :أمػر مشيا ذلظ ويجؿ عمى ,ذنب ا

 –فقاؿ  ,أخبخ أنو يبجؿ سيئات التائبيغ حدشات -تعالى  -أف هللا  أوليا:
ُؿ َّللا ُ َسيَِّئاِتِيْع َحَدَشاتٍ } :-تعالى  ا َفُأْوَلِئَظ ُيَبجِّ  ِإال  َمغ َتاَب َوآَمَغ َوَعِسَل َعَسال  َصاِلح 

ا   (.ٔ.){َوَكاَف َّللا ُ َغُفػر ا َرِحيس 

ا( إلى آخخ فعغ ابغ عباس, قػلو: )ِإال َمْغ َتاَب َوآَمَغ َوَعِسَل َعَسال َصاِلح 
حيغ  ,اآلية, قاؿ: ىع الحيغ يتػبػف فيعسمػف بالصاعة, فيبّجؿ هللا سيئاتيع حدشات

  (.ٕ).يتػبػف 

صمى هللا عميو وسمع  -قج جاء في الحجيث الستقجـ أف رسػؿ هللا أنو  ثانييا:
لقج تابت تػبة لػ تابيا صاحب  , يا خالج, فػالحؼ نفدي بيجهميال  »قاؿ لخالج  –

 «. خ لوفِ مكذ لغُ 
                                                           

 .ٓٚ( سػرة الفخقاف, اآلية: ٔ
 .ٖٓٔ/ٜٔجه الصبخؼ, تفديخ الصبخؼ, ( روا ٕ
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ا -وقاؿ  ,(ٔ)"نيي عغ سب التائب مغ ذنبوفيػ قاؿ الرشعاني: " : ")ال أيز 
عغ سبو؛ ألنو قج  يينُ  ,تدبػا ماعد ا( أؼ ابغ مالظ الحؼ رجع؛ إلقخاره بإتيانو الدنا

 (. ٕ.)وشيخ دنذ ذنبو الحج" ,تاب

وتمحقي  ,وأنيا تجّب الحنبّ  ,وفي الحجيث بياف عطع التػبة"اؿ البكخؼ: قو 
  (.ٖ.)مغ الحنب, وتكػف سبب ا لحػزه أنػاع الفزل" االتائب بسغ لع يقتخب شيئ  

: لقج تابت -صمى هللا عميو وسمع  -)قػلو  و" العباس القخشبي: وقاؿ أبػ
ىػ الحؼ يأخح مغ الشاس ما  صاحب السكذ: ,تػبة  لػ تابيا صاحُب َمكٍذ لُغِفخ لو(

وال شظ في أنو مغ أعطع  ,ال يمدميع شخع ا مغ الػضائف السالية بالقيخ والجبخ
الحنػب, وأكبخىا, وأفحذيا, فإن و غرب, وضمٌع, وَعدٌف عمى الشاس, وإشاعٌة لمسشكخ, 

ا ومع ذلظ كمِّو: إف تاب مغ ذلظ, ورد  السطالع إلى أربابي ,وعسٌل بو, ودواـٌ عميو
  (.ٗ.)"صح ت تػبتو, وقبمت

صمى هللا  -عغ أبي عبيجة بغ عبج هللا عغ أبيو, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا : لثياثا
  (.٘.): "التائب مغ الحنب كسغ ال ذنب لو"-عميو وسمع 

")التائب مغ الحنب( أؼ: تػبة صحيحة )كسغ ال ذنب لو( أؼ:  قاؿ اليخوؼ:
ؿ حدشات, ويؤيج ىحا ما ج  بَ التائب تُ  في عجـ السؤاخحة, بل قج يديج عميو بأف ذنػب

أنيا كانت تفخخ عمى أىل عرخىا كالدفيانيغ  -رضي هللا عشيا  -جاء عغ رابعة 
ت لَ جِّ والفزيل, وتقػؿ: إف ذنػبي بمغت مغ الكثخة ما لع تبمغو شاعاتكع, فتػبتي مشيا بُ 

  (.ٙ.)فرخت أكثخ حدشات مشكع" ,حدشات
                                                           

 .ٚٓٔ/ٔٔ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ جٔ
 ( السخجع الدابق.ٕ
 .ٖٗٔ, ٕٗٔ/ٔ( دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ جٖ
 .ٜٜ/ ٘( السفيع لسا أشكل مغ حجيث مدمع جٗ
األلباني, صحيح  , وحدشوٕٓ٘ٗ, بخقع ٕٖٓ/٘( رواه ابغ ماجو, الدشغ, أبػاب الدىج, باب ذكخ التػبة, ج٘

 .ٛٚ٘/ٔجالجامع الرغيخ وزياداتو 
 .ٖٙٙٔ/ٗج( مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح ٙ
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وأنو  ,عمى أف التائب مغ الحنب مغفػر لو "األكثخوف  وقاؿ ابغ رجب الحشبمي:
  (.ٔ.)"كسغ ال ذنب لو

 -تعالى  –كأف يثبتو هللا  ,أنشا مأمػروف بالجعاء واالستغفار لمتائب الثاني:
  :ومسا يجؿ عمى ذلظ أمخاف ,ذنبو ما تقجـ مغ وأف يغفخ لو ,عمى تػبتو

 -وهللا  ,يغلمتائبذكخ لشا استغفار السالئكة الكخاـ  -تعالى  -أف هللا  أوليسا:
 –تعالى  –حيث إنو  ,ال يحكخ لشا شيئ ا عغ الرالحيغ إال لكي نقتجؼ بيع -سبحانو 

}ال ِحيَغ َيْحِسُمػَف اْلَعْخَش َوَمْغ َحْػَلُو ُيَدبُِّحػَف ِبَحْسِج َربِِّيْع َوُيْؤِمُشػَف ِبِو َوَيْدَتْغِفُخوَف قاؿ: 
ا َفاْغِفْخ ِلم ِحيَغ َتاُبػا َوات َبُعػا َسِبيَمَظ َوِقِيْع ِلم ِحيَغ آَمُشػا َرب َشا َوِسْعَت كُ  ل  َشْيٍء َرْحَسة  َوِعْمس 

  (.ٕ.)َعَحاَب اْلَجِحيِع{

}َفاْغِفْخ ِلم ِحيَغ َتاُبػا َوات َبُعػا َسِبيَمَظ{ أؼ: فاصفح عغ السديئيغ  ابغ كثيخ: قاؿ
ا ما أمختيع بو, مغ فعل الخيخات وتخؾ وأقمعػا عسا كانػا فيو, واتبعػ  ,وأنابػا ,إذا تابػا

  (.ٖ.)السشكخات"

إف السالئكة تدتغفخ لمحاكخ كسا تدتغفخ " :-رحسو هللا  -ولحلظ قاؿ ابغ الكيع 
لمتائب, كسا روػ حديغ السعمع عغ عبج هللا بغ بخيجة عغ عامخ الذعبي عغ عبج هللا 

 ,بج إذا قاؿ: الحسج هللؿ أف العد  بغ عسخو بغ العاص قاؿ: أجج في كتاب هللا السشَ 
قالت السالئكة: الميع  ,قالت السالئكة رب العالسيغ وإذا قاؿ: الحسج هلل رب العالسيغ

اغفخ لعبجؾ, وإذا قاؿ: سبحاف هللا قالت السالئكة: الميع اغفخ لعبجؾ, وإذا قاؿ: ال إلو 
  (.ٗ.)إال هللا قالت السالئكة: الميع اغفخ لعبجؾ

 فعغ ,يغأمخنا باالستغفار لمتائب -هللا عميو وسمع  صمى -أف الشبي  ثانييسا:
استغفخوا »قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -سميساف بغ بخيجة, عغ أبيو أف رسػؿ هللا 

                                                           

 .ٖٛ,  ٕٛ/ٔ( فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ البغ رجب جٔ
 .ٚ( سػرة غافخ, اآلية ٕ
 .ٖٔٔ/ ٚ( تفديخ القخآف العطيع البغ كثيخ جٖ
 .ٓٛ( الػابل الريب مغ الكمع الصيب البغ الكيع صػ ٗ
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 -فقاؿ رسػؿ هللا  ػا: غفخ هللا لساعد بغ مالظ, قاؿ, قاؿ: فقال«لساعد بغ مالظ
  (.ٔ.)«سعتيعست بيغ أمة لػ دِّ لقج تاب تػبة لػ قُ : »-صمى هللا عميو وسمع 

أؼ لكفتيع سعة, يعشي  ")لػ قدست بيغ أمتي لػسعتيع( قاؿ الصيبي: قػلو:
ورحسة تدتػعباف جساعة كثيخة مغ الخمق, يجؿ عميو قػلو في  ,تػبة تدتػجب مغفخة

فإف قمت: فإذف ما فائجة  ,خ لو(فِ الغامجية: )لقج تابت تػبة لػ تابيا صاحب مكذ لغُ 
َنْرُخ  }إَذا َجاءَ  قمت: فائجة قػلو: ؟(: )استغفخوا لساعد-صمى هللا عميو وسمع  -قػلو 

: }إن ا َفَتْحَشا - تعالى –وقػلو  ,(ٕ) {ِإن ُو كاَف َتػ ابا   واْسَتْغِفْخهُ  -قػلو  إلى -َّللا ِ واْلَفْتُح 
ِبيش ا ِلَيْغِفَخ َلَظ َّللا ُ{ ا مُّ جعيو مغ وما يدت ,فإف الثاني شمب مديج الغفخاف ,(ٖ) َلَظ َفْتح 

َواْسَتْغِفُخوا َرب ُكْع ُثع  ُتػُبػا ِإَلْيِو : }والثبات عمييا, ومشو قػلو تعالى ,التخقي في السقامات
  (.ٗ.){ِإف  َربِّي َرِحيٌع َوُدودٌ 

فعغ أنذ, قاؿ:  ,أف التائبيغ مغ الحنػب والسعاصي خيخ الخصائيغ الثالث:
شي آدـ خصاء, وخيخ الخصائيغ : "كل ب-صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ رسػؿ هللا 

  (.٘.)التػابػف"

 إشكال وحلو: 

خخػ لمحجيث رواية أ ,يذكل عمى حجيث األمخ باالستغفار لمتائب مغ الحنب
صمى  -عغ أبي سعيج, أف رجال  مغ أسمع, يقاؿ لو ماعد بغ مالظ, أتى رسػؿ هللا 

صمى هللا عميو  -فقاؿ: إني أصبت فاحذة, فأقسو عمي, فخده الشبي  -هللا عميو وسمع 
ا يخػ ا إال أنو أصاب شيئ  ا, قاؿ: ثع سأؿ قػمو, فقالػا: ما نعمع بو بأس  مخار   -وسمع 

                                                           

 .ٜ٘ٙٔ, بخقع ٕٖٔٔ/ٖ( رواه مدمع , صحيح مدمع, كتاب الحجود, باب مغ اعتخؼ عمى نفدو بالدنى, جٔ
 .ٖ:  ٔ( سػرة الشرخ, اآلية ٕ
 .ٕ,  ٔ( سػرة الفتح, اآلية : ٖ
. يشطخ: شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الدشغ( ٜٓ( سػرة ىػد, اآلية : ٗ
 .ٕٚٔ٘/ ٛج
, وحدشو األلباني, صحيح ٕٔ٘ٗ, بخقع ٕٖٔ/٘( رواه ابغ ماجو, الدشغ, أبػاب الدىج, باب ذكخ التػبة, ج٘

 .ٖٔٛ /ٕجالجامع الرغيخ وزياداتو 
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صمى هللا عميو وسمع  -أنو ال يخخجو مشو إال أف يقاـ فيو الحج, قاؿ: فخجع إلى الشبي 
ا فأمخنا أف نخجسو, قاؿ: فانصمقشا بو إلى بكيع الغخقج, قاؿ: فسا أوثقشاه, وال حفخن -

لو, قاؿ: فخميشاه بالعطع, والسجر, والخدؼ, قاؿ: فاشتج, واشتجدنا خمفو حتى أتى 
حتى سكت,  -يعشي الحجارة  -عخض الحخة, فانترب لشا فخميشاه بجالميج الحخة 

أو كمسا »خصيب ا مغ العذي, فقاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: ثع قاـ رسػؿ هللا 
ال عيالشا, لو نبيب كشبيب التيذ, عمى أرجل في تخمف  ,انصمقشا غداة في سبيل هللا

  (.ٔ)., قاؿ: فسا استغفخ لو وال سبو«أوتى بخجل فعل ذلظ إال نكمت بو

 وحل اإلشكال يتزح من وجهه: 

قاؿ الشػوؼ: "قػلو )فسا استغفخ لو وال سبو( أما عجـ الدب؛ فألف الحج  األول:
غفار؛ فمئال يغتخ غيخه فيقع في وأما عجـ االست ,خة لو مغ معريتويِّ صَ كفارة لو مُ 

  (.ٕ.)صمى هللا عميو وسمع " - عمى استغفاره اتكاال   ,الدنى

قمت: يسكغ أف يخاد أنو ما صمى عميو, وإال فقج جاء قاؿ الدشجؼ: " الثاني:
بخ عشو أنو يشغسذ في أنيار خيخ ا, وأخ -صمى هللا عميو وسمع  -أنو قاؿ لو الشبي 

 (. ٗ.)مع"وهللا تعالى أع ,(ٖ)الجشة

 -صمى هللا عميو وسمع  -نو يحتسل أف الشبي ش اد(: إقمت )أبػ ىَ  الثالث:
)فسا استغفخ لو وال فقاؿ قػلتو ىحه  ,فخفي ذلظ عمى أبي سعيج ,استغفخ لو سخ ا

  .وهللا أعمى وأعمع ,سبو(

صمى هللا عميو  -ف الشبي إ حيث -وىحا خاص بديجنا ماعد  - الثالث:
ومغ كاف كحلظ؛ فال أقل مغ  ,عد ا أشيب عشج هللا مغ ريح السدظأخبخ أف ما - وسمع

                                                           

 .ٜٗٙٔ, بخقع ٕٖٓٔ/ٖ( رواه مدمع , صحيح مدمع, كتاب الحجود, باب مغ اعتخؼ عمى نفدو بالدنى, جٔ
 .ٜٜٔ,  ٜٛٔ/ٔٔ( شخح الشػوؼ عمى مدمع جٕ
واه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب الخجع, كيف يفعل بالخجل, وذكخ اختالؼ الشاقميغ لمخبخ في ذلظ, ( ر ٖ
 .ٖٔ٘/ٙ, وضعفو األلباني, سمدمة األحاديث الزعيفة, جٕٙٔٚ, بخقع ٖٗٗ/ٙج
 .ٖٚٔ/ ٗ( فتح الػدود في شخح سشغ أبي داود جٗ
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فعغ خالج بغ المجالج أف أباه أخبخه:  ,فال يجػز لشا سبو ,أف نصيب ألدشتشا إذا ذكخناه
ا, فثار الشاس معيا, وثخت ا يعتسل في الدػؽ, فسخت امخأة تحسل صبي  أنو كاف قاعج  

وىػ يقػؿ: "مغ أبػ ىحا  - يو وسمعصمى هللا عم -فيسغ ثار, فانتييت إلى الشبي 
, -صمى هللا عميو وسمع  -فدكتت, فقاؿ شاب ححوىا: أنا أبػه يا رسػؿ هللا معظ؟" 

" فقاؿ الفتى: أنا أبػه يا رسػؿ هللا, فشطخ ل عمييا, فقاؿ: "مغ أبػ ىحا معظ؟فأقب
إلى بعس مغ حػلو يدأليع عشو, فقالػا: ما  -صمى هللا عميو وسمع  -رسػؿ هللا 

" قاؿ: نعع, فأمخ : "أحرشت؟-صمى هللا عميو وسمع  -ا, فقاؿ لو الشبي عمسشا إال خيخ  
ع, قاؿ: فخخجشا بو, فحفخنا لو حتى أمكششا, ثع رميشاه بالحجارة حتى ىجأ, فجاء جِ بو فخُ 

, فقمشا: ىحا -صمى هللا عميو وسمع  -رجل يدأؿ عغ السخجػـ, فانصمقشا بو إلى الشبي 
: "ليػ أشيب عشج -صمى هللا عميو وسمع  -ث, فقاؿ رسػؿ هللا جاء يدأؿ عغ الخبي
فإذا ىػ أبػه, فأعشاه عمى غدمو وتكفيشو ودفشو, وما أدرؼ قاؿ: " هللا مغ ريح السدظ

  (.ٔ.)والرالة عميو, أـ ال"

وتحسمو مذاؽ عحاب  ,قاؿ ابغ رسالف: "وفيو تطيخ فزيمة إقخاره في الجنيا
بأف جعل ريحو  ,اآلخخة, فعػضو َّللا  عمى صبخه ذلظالجنيا الحؼ ىػ أىػف مغ عحاب 

  (.ٕ.)أشيب مغ مدظ الجنيا" ,في اآلخخة في رائحة عسمو في السيداف

 -: ليػ أشيب عشج هللا -صمى هللا عميو وسمع  –")فقاؿ  قاؿ الديارنفػرؼ:و 
 عمع بالػحي أف هللا -صمى هللا عميو وسمع  -مغ ريح السدظ(, ولعمو  -َعد  َوَجل  

  (.ٖ.)سبحانو غفخ لو"

ا  -وىحا  الخابع: وإف  ,-رضي هللا عشو  -فإنو  ,خاص بديجنا ماعد -أيز 
فيشصبق عميو  ,إال أنو مغ جسمة الرحابة الحيغ نييشا عغ سبيع ,وقع في معرية

                                                           

, وحدشو ٖ٘ٗٗ, بخقع ٖٛٗ/ٙع ماعد بغ مالظ, ج( رواه أبػ داود, سشغ أبي داود, أوؿ كتاب الحجود, باب رجٔ
 السحقق شعيب األرنؤوط وغيخه.

 .ٜٓٗ/ ٚٔ( شخح سشغ أبي داود البغ رسالف جٕ
 .٘ٔ٘/ ٕٔ( بحؿ السجيػد في حل سشغ أبي داود جٖ
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ال تدبػا أصحابي, ال تدبػا أصحابي, فػالحؼ » - صمى هللا عميو وسمع -قػلو 
  (.ٔ).«, وال نريفوأدرؾ مج أحجىعق مثل أحج ذلب ا, ما نفدي بيجه لػ أف أحجكع أنف

 ,فإذا لع يتب العاصي ,ما سبق ذكخه مغ الشيي عغ سب العاصي مقيج بتػبتو
  يجػز لشا سبو أـ ال؟ ولكغ ىل ,كاف فاسق ا ,وأصخ عمى معريتو

فقج اختمف العمساء في جػاز سبو بسا ىػ  ,قاؿ الرشعاني: وأما الفاسق
ستجؿ الرشعاني عمى ذلظ وا ,فحىب األكثخ إلى جػازه ,عاصيمختكب لو مغ الس

 وىي: بأدلة 

صمى  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  –عغ عبج هللا بغ مدعػد  -أ 
  (.ٕ.)«السدمع فدػؽ, وقتالو كفخ ابُ بَ سِ : »-هللا عميو وسمع 

يذ "والسخاد بالسدمع في الحجيث الكامل اإلسالـ, والفاسق ل قاؿ الرشعاني:
  كحلظ".

صمى هللا  -قاؿ: سسعت رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  –عغ أبي ىخيخة  -ب 
كل أمتي معافى إال السجاىخيغ, وإف مغ السجاىخة أف يعسل يقػؿ: " -عميو وسمع 

, ثع يربح وقج ستخه هللا عميو, فيقػؿ: يا فالف, عسمت البارحة كحا  الخجل بالميل عسال 
  (.ٖ.)ربح يكذف ستخ هللا عشو"وكحا, وقج بات يدتخه ربو, وي

فيتكػا ما ستخ هللا عمييع؛  ,وىع الحيغ جاىخوا بسعاصييعقاؿ الرشعاني: "
  فيبيحػف بيا بال ضخورة وال حاجة ".

                                                           

 ( سبق تخخيجو.ٔ
 ( سبق تخخيجو.ٕ
, وصحيح ٜٙٓٙبخقع , ٕٓ/ٛ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب األدب, باب ستخ السؤمغ عمى نفدو, جٖ

 .ٜٜٕٓ, بخقع ٜٕٕٔ/ٗمدمع, كتاب الدىج والخقائق, باب الشيي عغ ىتظ اإلنداف ستخ ج
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صمى هللا عميو  - قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا -رضي هللا عشو  –عغ أنذ  -ج 
  (.ٔ.)", فال غيبة لومغ ألقى جمباب الحياء: "- وسمع

قاؿ: خصبيع  -رضي هللا عشو  -بغ حكيع, عغ أبيو, عغ ججه عغ بيد  -د 
عغ ذكخ  (ٕ)حتى متى تدعػف »فقاؿ:  -صمى هللا عميو وآلو وسمع  -رسػؿ هللا 

  (.ٖ.)«اىتكػه حتى يححره الشاس ,الفاجخ

أو  ,أو يأتي بذيادة ,فإف صح حسل عمى فاجخ معمغ بفجػره"قاؿ الرشعاني: 
  (.ٗ.)انتيى كالـ البييقي" ,لو؛ لئال يقع االعتساد عميويعتسج عميو فيحتاج إلى بياف حا

  

                                                           

( رواه البييقي وقاؿ: ليذ بالقػؼ, كتاب الذيادات, باب: الخجل مغ أىل الفقو يدأؿ عغ الخجل مغ أىل ٔ
 .ٗ٘/ٕج, وضعفو األلباني, سمدمة األحاديث الزعيفة, ٜٕ٘ٔٓ, بخقع ٖٗ٘/ٓٔالحجيث, ج

 .ٕٔ٘ /ٗ( الػزع: كف الشفذ عغ ىػاىا. اإلبانة في المغة العخبية جٕ
, وضعفو ٖٙٙ/ٕ, وحدشو الرشعاني, سبل الدالـ جٜٛ٘,بخقع ٖٚ٘/ٔ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ,جٖ

 .ٚٔاأللباني, الجامع الزغيخ وزياداتو صػ
 . بترخؼ قميل.ٗٙٙ,  ٖٙٙ/ٕلدالـ ج( سبل اٗ
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َزبسعاٌَادلجذش

َاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَلشٌش

 صمى هللا عميو وسمع - قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا -رضي هللا عشو  – عغ عبج هللا
ا الم ُيع  ِإن ظَ »: - ا َفِإف  َعاِلَسَيا َيْسأَلُ اأْلَْرَض ِعْمس  َلَيا َعَحاب ا َأْو  اَل َتُدبُّػا ُقَخْيذ  َأَذْقَت َأو 

 (. ٔ.)«َوَباال  َفَأْذِؽ آِخَخَىا َنَػاال  

 : الذخح

وىحا الشيي  ,الدباب التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  بعىحا ىػ الشيي الدا
 فسغ ,أال وىي قبيمة قخير ,يتعمق بدب قبيمة مغ الكبائل التي ليا فزل عمى الشاس

  االسع؟ ولساذا نييشا عغ سبيا؟ فشقػؿ: قخير؟ ولساذا سسيت بيحا

  قخير؟ ولساذا سسيت بيحا اًلسم؟ الدؤال األول: من

 ,عمع اسع قبيمة, وىع بشػ الشزخ بغ كشانة, فسغ كاف مغ بشي الشزخ قخير:
وقيل: ىع بشػ فيخ بغ مالظ بغ الشزخ, فسغ لع يمجه  ,فيػ مغ قخير دوف بشي كشانة

  (.ٕ.)والقػؿ األوؿ أصح وأثبت قاؿ القخشبي: ,فميذ بقخشي ,فيخ

صمى هللا عميو  -قخير ىػ الجج الثالث عذخ لمشبي  "قاؿ الذيخ ششصاوؼ:
  (.ٖ.)"وسمع

  وأما لساذا سسيت بيحا اًلسم؟

ا عمى أقػاؿ:   قاؿ القخشبي: واختمف في تدسيتيع قخيذ 
                                                           

, ٖٚٓ, بخقع ٕٗٗ/ٔالصيالدي, مدشج أبي داود الصيالدي, ما أسشج عبج هللا بغ مدعػد, ج( رواه أبػ داود ٔ
, وضعفو األلباني, سمدمة ٗ٘/ٕوحدشو العخاقي وقػاه البييقي وابغ حجخ, كذف الخفاء ومديل اإللباس ج

 .ٖٚ٘/ٔاألحاديث الزعيفة ج
 .ٙٗ٘/ٓٔ( البحخ السحيط في التفديخ ألبي حياف جٕ
 .ٗٔ٘/٘ٔسيط ج( التفديخ الػ ٖ
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 لتجسعيع بعج التفخؽ, والتقخش: التجسع وااللتئاـ.  أحجىسا:

  ليذكخؼ:قاؿ أبػ جمجة ا

 إخػة قخشػا الحنػب عميشا في حجيث مغ دىخىع وقجيع

وقج قخش  ,والتقخش: التكدب ,مكاسبيعا يأكمػف مغ ألنيع كانػا تجار   الثاني:
 قاؿ الفخاء: وبو سسيت قخير.  ,ا: إذا كدب وجسعيقخش قخش  

: والقخش ,َخم َتوُ , فيدجوف اْلَخم ةِ مغ ذؼ  ألنيع كانػا يفتذػف الحاج الثالث:
  التفتير.

  قاؿ الذاعخ: 

 أييا الذامت السقخش عشا عشج عسخو فيل لو إبقاء 

ا؟ فقاؿ:  عَ ما روؼ أف معاوية سأؿ ابغ عباس: لِ  الخابع: سسيت قخير قخيذ 
 لجابة في البحخ مغ أقػػ دوابو يقاؿ ليا القخش, تأكل وال تؤكل, وتعمػ وال تعمى. 

  وأنذج قػؿ تبع:

 اخ بيا سسيت قخير قخيذ  وقخير ىي التي تدكغ البح

 اتأكل الخث والدسيغ وال تتخؾ فييا لحؼ جشاحيغ ريذ  

 ا  كسيذ  يأكمػف البالد أكال   ,ىكحا في البالد حي قخير

  (.ٔ.)وليع آخخ الدماف نبي يكثخ القتل فييع والخسػش

                                                           

, ٖٕٓ, ٕٕٓ/ٕٓ, يشطخ: تفديخ القخشبي جٜٓٔ/ٔ( أخخجو األزرقي, أخبار مكة وما جاء فييا مغ اآلثار, جٔ
 .ٜٗٗ/ٗ, وزاد السديخ في عمع التفديخ البغ الجػزؼ جٚٗ٘, ٙٗ٘/ٓٔوالبحخ السحيط في التفديخ ج
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وقاؿ صاحب إعخاب القخآف: "الترغيخ لمتعطيع, وقج صخفت قخير؛ ألنو أريج 
ريج القبيمة؛ المتشعت مغ الرخؼ, قاؿ سيبػيو في معج وثكيف ولػ أ ,بيا الحي

 (. ٔ.)فيػ جائد وحدغ" ,وإف جعمتيا أسساء لمكبائل ,وقخير وكشانة ىحه لألحياء أكثخ

  الدؤال الثاني: لساذا نييشا عن سب قخير؟

 شا عغ سب قخير؛ ألسباب مغ أىسيا: لقج نيي

ااألول:   -هللا, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا فعغ عبج  ,أف عالسيا يسأل األرض عمس 
ا: »-صمى هللا عميو وسمع  ا ,ال تدبػا قخيذ  الميع إنظ  ,فإف عالسيا يسأل األرض عمس 

  (.ٕ.)« فأذؽ آخخىا نػاال  ا أو وباال  أذقت أوليا عحاب  

ا؟ ولكن من   ىحا العالم الحي يسأل األرض علسا

"فإف عالسيا  -ع صمى هللا عميو وسم -في قػؿ الشبي "قاؿ اإلماـ أبػ نعيع: 
ا" عالمة بيشة لمسسيد السشرف أف السخاد بحلظ رجل مغ عمساء ىحه  يسأل األرض عمس 

 ,ب السراحفكتَ األمة مغ قخير قج كثخ عمسو وانتذخ في البالد, وكتبػا تآليفو كسا تُ 
واستطيخوا أقػالو, وىحه صفة ال نعمسيا أحاشت إال بالذافعي, إذ كاف كل واحج مغ 

 ,غ الرحابة والتابعيغ فسغ بعجىع, وإف كاف عمسو قج ضيخ وانتذخعمساء قخير م
إذ كاف لكل واحج مشيع نتف وقصع  ,فإنو لع يبمغ مْبمغ ا يقع تأويل ىحه الخواية عميو

ف عمى ش  َر وليذ في كل بمج مغ بالد اإلسالـ مجرس, َوُمْفٍت, ومرشف يُ  ,ومدأالت
غيخه, وىػ الحؼ شخح األصػؿ محىب قخير إال عمى محلبو, فعمع أنو بعيشو ال 

  (.ٖ.)والفخوع, وازدادت عمى مخ األياـ حدش ا وبيان ا

وقج حسمو جساعة مغ أئستشا عمى أف ىحا العالع الحؼ يسأل وقاؿ البييقي: "
وقالو أبػ نعيع  ,روؼ ذلظ عغ أحسج بغ حشبل ,مغ قخير ىػ الذافعي األرض عمس ا

  يخىسا.عبج السمظ بغ دمحم الفكيو اإلستخاباذؼ وغ
                                                           

 .ٜٔ٘/ٓٔ( إعخاب القخآف وبيانو, لسحيي الجيغ بغ أحسج مرصفى دروير جٔ
 ( سبق تخخيجو. ٕ
 .ٓ٘, ٜٗ/ٔ( الذافي في شخح مدشج الذافعي جٖ
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كل مغ « افإف عالسيا يسأل األرض عمس  »وال يجػز أف يكػف السخاد بقػلو: 
ولع يشتذخ عمسيع في  ,فقج وججنا جساعة مشيع كانػا عمساء ,كاف عالس ا مغ قخير

 ,فإف كاف السخاد بو كل مغ ضيخ عمسو ,فإنسا أراد بعزيع دوف بعس ,األرض
فيػ  ,وانتذخ ذكخه ,غ ضيخ عمسوفالذافعي مس ,وانتذخ في األرض ذكخه مغ قخير

ا  ,وإف كاف السخاد بو زيادة ضيػر وانتذار ,في جسمة الجاخميغ في الخبخ فال نعمع أحج 
فيػ الحؼ صشف مغ جسمة قخير في  ,مغ قخير أحق بيحه الرفة مغ الذافعي

وانتذخ ذكخه حتى انتفع  ,وضيخ أمخه ,وحفطت أقاويمو ,ودونت كتبو ,األصػؿ والفخوع
وقاـ بشرخة قػلو  ,وحكع بحكسو حاكسػف  ,وأفتى بسحلبو عالسػف  ,اغبػف بعمسو ر 

صمى هللا  - ولشبيو ,اوبكتاب هللا متسدك   ,احيغ وججوه فيسا قاؿ مريب   ,ناصخوف 
ادلػه عميو مغ السعاني ميتجي   ,اوبآثار أصحابو مقتجي   ,امتبع   - عميو وسمع فيػ  ,اوبس 

فيػ إذا أوالىع  ,اعمى مسخ األياـ تبع  ويدداد  ,االحؼ مأل األرض مغ قخير عمس  
األئسة : »- صمى هللا عميو وسمع - بتأويل ىحا الخبخ ودخػلو فيسا يخوػ عغ الشبي

الفقو »وقػلو:  (ٔ)«وتعمسػا مغ قخير وال تعمسػىا ,ا وال تقجمػىاقجمػا قخيذ   ,مغ قخير
  (.ٕ.)«يساف والحكسة يسانية

: رأيت عمي بغ أبي شالب في يقػؿ سسعت الذافعيوعغ السدني, قاؿ: " 
, فدمع عمي وصافحشي وخمع خاتسو فجعمو في إصبعي, و  كاف لي عع ففدخىا الشـػ

مرافحتظ لعمي فأماف مغ العحاب, وأما خمع خاتسو فجعمو في  الي فقاؿ لي: أم
  فديبمغ اسسظ ما بمغ اسع عمي في الذخؽ والغخب". ,إصبعظ

سسعت الخبيع بغ سميساف, يقػؿ: "وعغ عبج الخحسغ بغ الجارود الخقي, قاؿ: 
  (.ٖ)كسا فذا ذكخ عمي بغ أبي شالب". ,وهللا لقج فذا ذكخ الذافعي في الشاس بالعمع

                                                           

, وصححو ٕٓٗ, بخقع ٕٙٓ/ٔ( رواه البييقي, معخفة الدشغ واآلثار, باب ذكخ مػلج الذافعي رحسو هللا , جٔ
 .ٜٓٛ, ٕاأللباني, الجامع الرغيخ وزياداتو, ج

, بخقع ٗٚٔ/٘[ وأىل اليسغ, جٖٚٔغ ]ص:( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب السغازؼ, باب قجـو األشعخييٕ
, بخقع ٕٚ/ٔ, وصحيح مدمع, كتاب اإليساف, باب تفاضل أىل اإليساف فيو, ورجحاف أىل اليسغ فيو, جٜٖٓٗ

 . ٙٓٔ/ٔ. يشطخ: معخفة الدشغ واآلثار لمبييقي جٕ٘
 .ٕٜٖ/ٕ( أخخجيسا الخصيب البغجادؼ, تاريخ بغجاد, جٖ
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ا عمى الشاس بفزائل عجيجة - تعالى –أف هللا  الثاني: وإذا كاف  ,فزل قخيذ 
فعغ الدبيخ, قاؿ: قاؿ  ,الشاس أف يقجروىع لػاجب عمىليع فزل عمى الشاس؛ فا

ا بدبع خراؿ: فزميع بأنيع : »- صمى هللا عميو وسمع - رسػؿ هللا فزل هللا قخيذ 
عبجوا هللا عذخ سشيغ, ال يعبجه إال قخشي, وفزميع بأنو نرخىع يػـ الفيل وىع 
مذخكػف, وفزميع بأنو ندلت فييع سػرة مغ القخآف لع يجخل فييع غيخىع: إليالؼ 

  (.ٔ.)«بة, والدقايةقخير, وفزميع بأف فييع الشبػة, والخالفة, والحجا

وإخباره بتفزيميا  ,وفيو أف شخؼ القبيمة بذخؼ بعس أفخادىاقاؿ الرشعاني: "
  (.ٕ.)إعالـ لسا يجب مغ معخفة شخفيع وفزميع"

فعغ  ,-تعالى  –حقيع؛ لعشو هللا  فسغ لع يؤدِ  ,أف ليع حق ا عمى الشاس الثالث:
عمى باب  - هللا عميو وسمعصمى  - أنذ بغ مالظ قاؿ: كشا في بيت فقاـ رسػؿ هللا

ا: إذا األئسة مغ قخير, ولي عميكع حق, وليع عميكع مثمو ما فعمػا ثالث  البيت, فقاؿ: "
فعميو  ,رحسػا, وإذا حكسػا عجلػا, وإذا عاىجوا وفػا, فسغ لع يفعل ذلظ مشيع ,استخحسػا

  (.ٖ.)"الشاس أجسعيغلعشة هللا, والسالئكة, و 

ا؛ أ  الخابع: فعغ عبيج هللا بغ عسخ بغ  ,–تعالى  –ىانو هللا أف مغ سب قخيذ 
مػسى يقػؿ: كشت عشج سميساف بغ عمي, فجخل شيخ مغ قخير, فقاؿ سميساف: انطخ 

ا ا. فقمت: أييا األميخ, أال أحجثظ حجيث  ا, فإف لقخير حق  ا صالح  الذيخ, فأقعجه مقعج  
ت لو: بمغشي أف ؟ قاؿ: بمى. قاؿ: قم- صمى هللا عميو وسمع -بمغشي عغ رسػؿ هللا 

" قاؿ: سبحاف , أىانو هللاامغ أىاف قخيذ  , قاؿ: "- صمى هللا عميو وسمع -رسػؿ هللا 
هللا ما أحدغ ىحا, مغ حجثظ ىحا؟ قاؿ: قمت: حجثشيو ربيعة بغ أبي عبج الخحسغ, 

                                                           

, وحدشو األلباني, صحيح الجامع الرغيخ وزيادتو ٖٜٚٔ, بخقع ٙٚ/ٜج ( رواه الصبخاني, السعجع األوسط,ٔ
 .٘ٚٚ/ٕج
 .ٖٓ٘,  ٕٓ٘/ٚ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٕ
 , وصححو السحقق حديغ سميع أسجالجاراني. ٕٖٓٗ, بخقع ٜٗ/ٚ( أخخجو أبػ يعمى, مدشج أبي يعمى, جٖ
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عغ سعيج بغ السديب, عغ عسخو بغ عثساف بغ عفاف, قاؿ: قاؿ لي أبي: يا بشي, 
صمى هللا عميو  -ا, فإني سسعت رسػؿ هللا ا فأكـخ قخيذ  س شيئ  إف وليت مغ أمخ الشا

  (.ٔ.)", أىانو هللاامغ أىاف قخيذ  يقػؿ: " - وسمع

ا أىانو هللا( أؼ مغ أحل بأحج مغ قخير ىػانا؛ )مغ أىاف قخيذ  قاؿ السشاوؼ: "
  (.ٕ.)ىحا دعاء أو خبخ" ,ولعحاب هللا أشج ,وقابل ىػانو بيػانو ,جداه هللا عميو بسثمو

صمى هللا  -وقاؿ الرشعاني: "والسخاد بيع: السؤمشػف مشيع؛ وذلظ ألنيع قبيمتو 
فسغ أىانيع بغيخ إذف شخعي؛ استحق إىانة  ,فميع حق اإلكخاـ ,وأصػلو -عميو وسمع 

  (.ٖ.)هللا لو"

  

                                                           

و السحقق شعيب األرنؤوط, وصححو األلباني عغ عثساف, , وحدشٓٙٗ, بخقع ٚٓ٘/ ٔ( رواه أحسج, السدشج, جٔ
 .ٗ٘ٓٔ/ ٕصحيح الجامع الرغيخ وزياداتو, ج

 .ٙٓٗ/ ٕ( التيديخ شخح الجامع الرغيخ لمسشاوؼ جٕ
 .ٖٖٗ/ٓٔ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٖ
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َعبششاٌَادلجذش

َاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَأًَ٘آٌٍّ

ُسػَؿ هللِا, اْلَعْغ أَْىَل اْلَيَسِغ َفِإن ُيْع َشِجيٌج َأف  َرُجال  َقاَؿ: َيا رَ عغ عتبة بغ عبج, 
صمى هللا  -, َوَلَعَغ َرُسػُؿ هللِا « اَل »َبْأُسُيْع, َكِثيٌخ َعَجُدُىْع, َحِريَشٌة ُحُرػُنُيْع, َقاَؿ: 

وـَ َوَقاَؿ َرُسػُؿ هللِا  -عميو وسمع  : -صمى هللا عميو وسمع  -اأْلَْعَجَسْيِغ َفاِرَس َوالخُّ
ِإَذا َمخ  ِبُكْع أَْىُل اْلَيَسِغ َيُدػُقػَف ِنَداَءُىْع وَيْحِسمػَف َأْبَشاَءُىْع َعَمى َعَػاِتِقِيْع, َفِإن ُيْع ِمشِّي »

  (.ٔ.)«َوَأَنا ِمْشُيعْ 

ِ ِإسحاؽ الفيِسيعغ   -صمى هللا عميو وسمع  -, َقاَؿ:" ُكش ا ِعْشَج َرُسػِؿ َّللا 
ا, َفُأِتَي ِبَثْػبٍ  , َفَقاَؿ َأُبػ ُسْفَياَف: َلَعَغ َّللا ُ َىَحا الث ْػَب, َوَلَعَغ (ٕ)ِمْغ ِثَياِب اْلَسَعاِفخِ  َيْػم 

 ِ اَل َتْمَعْشُيْع, َفِإن ُيْع ِمشِّي َوَأَنا : »-صمى هللا عميو وسمع  -َمْغ َيْعَسُل َلُو. َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللا 
  (.ٖ)"َمْغ َيْعَسُموُ  َوَقاَؿ ِإْسَحاُؽ: َوَلَعَغ َّللا ُ « ِمْشُيعْ 

 : الذخح

وىحا الشيي  ,الدباب التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  ثامغىحا ىػ الشيي ال
ولساذا  ,أال وىع أىل اليسغ؟ فمساذا سسيت بمجىع باليسغ ,يتعمق بدب أىل بمجة معيشة

 نييشا عغ سبيع؟ فشقػؿ: 

  الدؤال األول: لساذا سسيت اليسن بيحا اًلسم؟

سسيت اليسغ؛ ألنيا عغ يسيغ الكعبة ىحا قػؿ البخارؼ: عبج هللا قاؿ أبػ 
الجسيػر. وقاؿ الخشاشي: سسي بحلظ قبل أف تعخؼ الكعبة؛ ألنو عغ يسيغ الذسذ, 

                                                           

ي, مجسع الدوائج ومشبع , وحدشو الييثسٖٗٓ, بخقع ٖٕٔ/ٚٔ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب العيغ, جٔ
 .ٙ٘/ٓٔالفػائج ج

 .٘٘( السعافخ: بصغ مغ اليسغ, تشدب إلييع الثياب السعافخية.األنداب =أنداب العخب= َتاِريِخ الَعْػَتِبي صػ ٕ
 .ٙ٘/ٓٔ, وحدشو الييثسي, مجسع الدوائج ومشبع الفػائج جٚٛٚ, بخقع ٖٓٔ/ٕٕ( رواه أحسج, السدشج, جٖ
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وقيل: سسي بيسغ بغ قحصاف, وقيل: سسي بيعخب بغ قحصاف, ألف يعخب اسسو 
  (.ٔ.)يسغ, فمحلظ قيل: أرض يسغ

  سب أىل اليسن؟الدؤال الثاني: لساذا نييشا عن 

 سغ؛ ألسباب مغ أىسيا: نييشا عغ سب أىل الي

ورسػؿ هللا  ,-صمى هللا عميو وسمع  -أف أىل اليسغ مغ رسػؿ هللا  األول:
وفي  ,«ال تمعشيع فإنيع مشي وأنا مشيع»: -صمى هللا عميو وسمع  - فقج قاؿ ,مشيع

إف : »- و وسمعصمى هللا عمي - عغ أبي مػسى, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا رواية أخخػ 
األشعخييغ إذا أرممػا في الغدو, أو قل شعاـ عياليع بالسجيشة, جسعػا ما كاف عشجىع 

  (.ٕ.)«في ثػب واحج, ثع اقتدسػه بيشيع في إناء واحج, بالدػية, فيع مشي وأنا مشيع

)إف األشعخييغ( ندبة إلى األشعخؼ قبيمة مغ اليسغ )إذا قاؿ القدصالني: "
)أو قل شعاـ عياليع بالسجيشة جسعػا ما كاف عشجىع في  ,شي زادىعأرممػا في الغدو( ف

ثػب واحج ثع اقتدسػه بيشيع في إناء واحج بالدػية فيع مشي وأنا مشيع( أؼ مترمػف 
  (.ٖ.)وفيو مشكبة عطيسة لألشعخييغ" ,أو فعمػا فعمي في ىحه السػاساة ,بي

وتدسى مغ  ,بيقػلو فيع مشي وأنا مشيع أؼ ىع مترمػف " قاؿ ابغ حجخ:و 
  (.٘)."وقيل السخاد فعمػا فعمي في ىحه السػاساة ,(ٗ)"َددٍ "لدت مغ  كقػلو ,ىحه االترالية

                                                           

 .ٕٚ/ٙٔالبخارؼ ج ( عسجة القارغ شخح صحيحٔ
, بخقع ٖٛٔ/ٖ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب الذخكة, باب الذخكة في الصعاـ والشيج والعخوض, جٕ

, بخقع ٜٗٗٔ/ٗفزائل الرحابة, باب مغ فزائل األشعخييغ رضي هللا عشيع, ج ب, وصحيح مدمع, كتإٙٛٗ
ٕ٘ٓٓ. 

 .ٖٕٛ/ٗ( إرشاد الدارؼ شخح صحيح البخارؼ لمقدصالني جٖ
ُد مشي : »-صمى هللا عميو وسمع  -( نز الحجيث: عغ أنذ بغ مالظ قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ٗ لدت مغ َدٍد, وال الج 

, ٘ٛٚ, بخقع ٕٚٗ, يعشي: ليذ الباشل مشي بذيء. رواه البخارؼ, األدب السفخد, باب الغشاء والميػ, صػ «بذيء
 . ٜٙٗ /٘وضعفو األلباني, سمدمة األحاديث الزعيفة ج

 .ٜٚ/ٛالبارؼ البغ حجخ ج( فتح ٘
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فعغ دمحم بغ جبيخ بغ  ,أف أىل اليسغ خيخ الشاس بعج الرحابة الثاني:
في مديخ لو,  -صمى هللا عميو وسمع  -مصعع, عغ أبيو, قاؿ: كشا مع رسػؿ هللا 

فقاؿ رجل « ىع خيار مغ في األرض ,اليسغ كأنيع الدحابيصمع عميكع أىل »فقاؿ: 
مغ األنرار: إال نحغ يا رسػؿ هللا, فدكت, ثع أعادىا, فدكت, ثع أعادىا الثالثة: 

 (. ٔ.)«إال أنتع»إال نحغ يا رسػؿ هللا, فقاؿ كمسة ضعيفة: 

أىل  مغ فزل عمى أىل اليسغ –صمى هللا عميو وسمع  - ب الشبيُ بل كح  
عغ عسخو بغ عبدة الدمسي قاؿ: كاف رسػؿ ف ,خيخيتيعحا ما يجؿ عمى وفي ى ,نجج
 وعشجه عييشة بغ حرغ بغ بجر ا خيال  يعخض يػم   -صمى هللا عميو وسمع  - هللا

", فقاؿ : "أنا أفخس بالخيل مشظ- صمى هللا عميو وسمع - الفدارؼ, فقاؿ لو رسػؿ هللا
: "وكيف - صمى هللا عميو وسمع - عييشة: وأنا أفخس بالخجاؿ مشظ, فقاؿ لو الشبي

رماحيع عمى  يحسمػف سيػفيع عمى عػاتقيع جاعمي" قاؿ: خيخ الخجاؿ رجاؿ ذاؾ؟
صمى هللا عميو وسمع  -رسػؿ هللا  مشاسج خيػليع, البدػ البخود مغ أىل نجج, فقاؿ

  (.ٕ)...."كحبت بل خيخ الخجاؿ رجاؿ أىل اليسغ" :-

فعغ  ,إيسان ا يعأفزمو  ,وأليشيع قمػب ا ,جةأرؽ الشاس أفئأف أىل اليسغ  :لثالثا
أتاكع أىل : »- صمى هللا عميو وسمع - عغ الشبي -رضي هللا عشو  -أبي ىخيخة 

ا, اإليساف يساف والحكسة يسانية, والفخخ والخيالء في اليسغ, ىع أرؽ أفئجة وأليغ قمػب  
  (.ٖ.)«أصحاب اإلبل, والدكيشة والػقار في أىل الغشع

ا": قيل: ىسا متقاربا السعشى, كخرىسا ىع أرؽ أفئجة, وأليغ قمػب  ظ: "قاؿ ابغ السم
ا, وأراد بميغ القمػب: سخعة خمػص اإليساف إلييا, وقج يقاؿ: باختالؼ المفطيغ تأكيج  

, أسخع نفػذ القػؿ إلى وقيل: الفؤاد غذاء القمب, فإذا رؽ الغذاء ,إف الفؤاد فع السعجة
                                                           

 , وقاؿ السحقق الجاراني : إسشاده جيج.ٔٓٗٚ, بخقع ٜٖٛ/ٖٔ( رواه أبػ يعمى, مدشج أبي يعمى, جٔ
, وصححو السحقق شعيب األرنؤوط ٜٙٗٗٔ, بخقع ٜٔٔ,  ٜٓٔ/ٕٖ( رواه أحسج, السدشج, مدشج الكػفييغ, جٕ

 وآخخوف.
, ٖٛٛٗ, بخقع ٖٚٔ/٘قجـو األشعخييغ وأىل اليسغ, ج( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب السغازؼ, باب ٖ

 .ٖٛٛٗ, بخقع ٕٚ/ٔوصحيح مدمع, كتاب اإليساف, باب تفاضل أىل اإليساف فيو ورجحاف أىل اليسغ فيو, ج
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ا, وأىل المغة يعجوف القمب ا بميغ  ثخ الػعع فيو تأثيخ  ه, وإذ الف جػىخ القمب أما وراء
يشبئ بالتفخقة بيشيسا,  -صمى هللا عميو وسمع  -ا, وكالـ الخسػؿ ا واحج  والفؤاد شيئ  

وعغ بعس  ,ر, وبالقمػب ما يطيخ لمبرائخفقيل: لعمو أراد باألفئجة ما يطيخ لألبرا
صمى هللا عميو  -ل أنو أشار سَ حتَ فيُ  ,ىػ القمب بغالفو, وعمى ىحا: أف الفؤاد السذايخ

  (.ٔ.)بالخقة إليو, وبالميغ إلى القمب" -وسمع 

معطع أىمو يسانػف,  ومعشى قػلو: "اإليساف يساف": أؼقاؿ القاضي عياض: "و 
أو  -إف كاف السخاد األنرار  -والقائسػف بو يسانػف والشاصخوف لو, أو مدتقخه 

 ,و مغ قاؿ: إف السخاد بو مكة والسجيشةعمى ما أشار إلي -مبتجؤه وضيػره عشجىع 
  (.ٕ.)ا"وقيل: معشاه: أىل اليسغ أكسل الشاس إيسان  

ىحا في صحيحو  –رحسو هللا  –مدمع اإلماـ : ولحلظ بػب )أبػ َىش اد( قلت
  ورجحاف أىل اليسغ فيو.  ,الباب بقػلو: باب تفاضل أىل اإليساف فيو

  :وحكى أبه عبيج في السخاد باليسن أقهاًلا 

وتيامة مغ أرض  ,أنو أراد بحلظ مكة, فإنو يقاؿ: إف مكة مغ تيامة أحجىا:
 اليسغ. 

صمى هللا عميو  -السخاد مكة والسجيشة فإنو يخوػ ما في الحجيث أنو  والثاني:
قاؿ ىحا الكالـ وىػ بتبػؾ, ومكة ومجيشة حيشئح بيشو وبيغ اليسغ, فأشار إلى  -وسمع 

لسجيشة, فقاؿ: اإليساف يساف وندبيا إلى اليسغ؛ لكػنيا ناحية اليسغ وىػ يخيج مكة وا
 حيشئح مغ ناحية اليسغ, كسا قالػا: الخكغ اليساني وىػ بسكة؛ لكػنو إلى ناحية اليسغ. 

أف السخاد بحلظ األنرار؛  ,ما ذىب إليو كثيخ مغ الشاس وىػ أحدشيا والثالث:
 نراره. ألنيع يسانيػف في األصل, فشدب اإليساف إلييع؛ لكػنيع أ

                                                           

 .ٜٔ٘/ ٙ( شخح السرابيح البغ السمظ جٔ
 .ٕٖٓ/ ٔ( إكساؿ السعمع بفػائج مدمع جٕ
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  واعتخض عليو ابن الرالح فقال ما ملخرو:

عميو  -مشيا: قػلو  ,تخؾ ضاىخ الحجيثإنو لػ نطخ إلى شخؽ األحاديث لسا 
: )أتاكع أىل اليسغ( واألنرار مغ جسمة السخاشبيغ بحلظ, فيع إذا غيخىع. -الدالـ 

رار, فحيشئح , وإنسا جاء حيشئح غيخ األنلو عميو الدالـ: )جاء أىل اليسغ(ومشيا: قػ 
ألف مغ اترف بذيء  ال مانع مغ إجخاء الكالـ عمى ضاىخه, وحسمو عمى الحكيقة؛

ا بتسييده بو, وكساؿ حالو فيو, وىكحا ندب ذلظ الذيء إليو إشعار   ,قيامو بو وقػػ 
كاف حاؿ أىل اليسغ حيشئح في اإليساف, وليذ في ذلظ نفي لو عغ غيخىع, فال مشافاة 

 ,(ٔ): )إف اإليساف ليأرز إلى الحجاز(- هللا عميو وسمعصمى  - بيشو وبيغ قػلو
؛ ألف السخاد بحلظ السػجػد مشيع حيشئح ال كل (ٕ)ويخوػ: )اإليساف في أىل الحجاز(

  (.ٖ.)أىل اليسغ في كل زماف, فإف المفع ال يقتزيو

 –ففيسا رويشا في ىحا الحجيث حيث إنو قاؿ: " وأيج ذلظ اإلماـ الصحاوؼ 
تبيانو  -صمى هللا عميو وسمع  -عغ رسػؿ هللا  -شبدة الدابق حجيث عسخو بغ ع

وأنيع أىل ىحه الكبائل اليسانية ال مغ  ,أىل اليسغ الحيغ أرادىع بسا في اآلثار األوؿ
  (.ٗ.)سػاىع"

  و بغ الرالح فقاؿ:: عقب الرشعاني عمى كالـ أبي عسخ )أبػ َىش اد( قلت

نو لع يخد إال قػلو: أيسغ حكيقة, وأما ف الحق أف السخاد أىل القاؿ إونعع ما " 
السػجػديغ, ففيو نطخ, فإف ضاىخ السسادح الػاردة في أىل البقاع مثل قػلو: "أىل 

بل أىل ذلظ  ,, الحجيث, ونحػه ما أريج بيا السػجػدوف (٘)الذاـ سػط هللا في األرض"

                                                           

أبػاب اإليساف, باب ما جاء أف اإلسالـ بجأ غخيبا وسيعػد ( رواه التخمحؼ وقاؿ: حجيث حدغ, سشغ التخمحؼ, ٔ
 .ٓٙ/ٔ, وضعفو األلباني, مذكاة السرابيح جٖٕٓٙ, بخقع ٛٔ/٘غخيبا, ج

 , وصححو السحقق شعيب األرنؤوط وغيخه.ٛ٘٘ٗٔ, بخقع ٕٕٗ/ٕٕ( رواه أحسج, السدشج, جٕ
 ٕٚ/ٙٔ( عسجة القارغ جٖ
 .ٖٕٚ/ٕ( شخح مذكل األثار لمصحاوؼ جٗ
 , وقاؿ السحقق شعيب األرنؤوط وغيخه: أثخ ضعيف.٘ٙٓٙٔ, بخقع ٚٙٗ/ٕ٘اه أحسج, السدشج, ج( رو ٘
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 - السحل في أؼ زماف, بل ال يرح في حجيث أىل الذاـ إرادة السػجػديغ, فإنو
تكّمع بيحا قبل إسالـ أىل الذاـ, وما ىحه مغ الذيخ أبي  - صمى هللا عميو وسمع

كأنو رأػ أىل اليسغ في عرخه ليدػا مغ أىل السحاىب  ,عسخو إال نعتو محىبيو
صمى هللا  -ا أف السػجػديغ عشج تكّمسو عمس   ,فحسل الحجيث عمى السػجػديغ ,األربعة

 -خ مشيع قج أسمع, فإنو ذكخ في شخح مدمع أنو بالحجيث لع يكغ األكث -عميو وسمع 
تكم ع بيحا الحجيث وىػ في تبػؾ, ولع يكغ حيشئح كل أىل  -صمى هللا عميو وسمع 

 - اليسغ قج أسمسػا, بل البعس مشيع, فمػ حسل الحجيث عمى الجساعة الحيغ أتػه
عمى أف مغ أىل اليسغ؛ لكاف أوفق وأندب لقػلو: "أتاكع",  - صمى هللا عميو وسمع

أو بمجة ليدت عامة  لألفخاد, بل ىي خاصة  ,ىحه األحاديث الػاردة في الفزائل لقبيمة
فال يشافييا خخوج أفخاد عغ تمظ الفزيمة, والحق أف أىل  ,في نػع مغ وردت فيو

اليسغ في كل األعرار مشيع األخيار, واألشخار وال تشافي الحجيث, كسا أف أىل 
ع ال لألفخاد, وىي قاضية بأف األخيار أغمب مغ فيي فزيمة لمشػ  ,الذاـ كحلظ

  (.ٔ.)األشخار"

قاؿ: قاؿ  ,فعغ ابغ عباس ,ورسػلو –تعالى  –أنيع مغ أنرار هللا  الخابع:
ا يشرخوف هللا يخخج مغ عجف اثشا عذخ ألف  : »- صمى هللا عميو وسمع -نبي هللا 

  (.ٕ.)األعساؽ" قاؿ السعتسخ: أضشو قاؿ: في« ورسػلو, ىع خيخ مغ بيشي وبيشيع

بل  ,اجتشب الرحابة الكخاـ سبيع ,لسا ورد الشيي عغ سبيع :)أبػ َىش اد( قلت
فعغ معاذ بغ دمحم بغ حياف اليحلي قاؿ: حجثشي أبي, عغ ججؼ  ,ونيػا عغ سبيع

فدبيع  ,قاؿ: كشا عشج عبج هللا بغ عسخ, فحكخوا حاج أىل اليسغ وما يرشعػف فيو

                                                           

 .ٜٕٙ, ٕٛٙ/ٔ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٔ
, وقاؿ البػصيخؼ: رواه أبػ يعمى السػصمي وأحسج ٕ٘ٔٗ, بخقع ٕ٘ٓ/ٗ( أخخجو أبػ يعمى, مدشج أبي يعمى, جٕ

 .ٖ٘٘/ ٚاؼ الخيخة السيخة لمبػصيخؼ جبغ حشبل بدشج رواتو ثقات. إتح
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صمى  -ال تدبػا أىل اليسغ, فإني سسعت رسػؿ هللا فقاؿ ابغ عسخ:  ,بعس القـػ
  (.ٔ.)«زيغ الحاج أىل اليسغ»يقػؿ:  -هللا عميو وسمع 

)زيغ الحاج أىل اليسغ( أؼ ىع زيشة الحجاج وبيجتيع؛ لسا قاؿ الرشعاني: "
  (.ٕ.)وليغ األخالؽ " ,فييع مغ التػاضع وحدغ الذسائل

لسا ليع  ؛ىع بيجة الحاج ورونقو)زيغ الحاج أىل اليسغ( أؼ وقاؿ السشاوؼ: "
  (.ٖ.)"ا ومعشىمغ البياء والكساؿ حد  

  

                                                           

 .٘٘/ٓٔ,وحدشو الييثسي وغيخه,مجسع الدوائج جٖٖٚٛ, بخقع ٖٙٔ/ٗرواه الصبخاني, السعجع األوسط,ج (ٔ
 .ٕٖٛ/ ٙ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٕ
 .ٚٙ/ ٗ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٖ
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َحلبديَعششاَادلجذش

ََستَاألِٛاداٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓ

: -صمى هللا عميو وسمع -قاؿ الشبي , قالت: -رضي هللا عشيا  -عغ عائذة 
ُمػ »   (.ٔ.)«ااَل َتُدبُّػا اأَلْمَػاَت, َفِإن ُيْع َقْج َأْفَزْػا ِإَلى َما َقج 

 : الذخح

 وفي ىحا ,الدباب التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  تاسعلىػ الشيي ا ىحا  
إنداف ال يدتصيع أف يجافع عغ سب  –صمى هللا عميو وسمع  –يشيي الشبي  ,الشيي

سب األحياء؛ فكحلظ عميشا ـ حخ   –تعالى  –أف هللا  اسفك ,تعغ نفدو أال وىػ السي
ال مغ يحكخ  ,ألف السيت في حاجة إلى مغ يجعػ لو ؛األمػاتسب عميشا حـخ 

 :-رضي هللا عشو  –ولحلظ قاؿ ابغ مدعػد  ,كحخمة الحيتو ألف حخمسيئاتو؛ و 
وسب األمػات, يعشي: شتسيع مغ  ,(ٕ)«أذػ السؤمغ في مػتو كأذاه في حياتو»

ع وقيل: مغ الدبة, وىي خمقة الجبخ كأنيا عمى القػؿ األوؿ قص ,الدب, وىػ القصع
وإذا  ,(ٖ)يشبغي أف يدتخ امو  ,السدبػب عغ الخيخ والفزل, وعمى الثاني كذف العػرة

  ؟واذا نييشا عغ سبػ؟ ولسبوعغ س شاالسيت الحؼ نيي فسغ ,يشا عغ سب السيتيِ كشا نُ 

  ؟يشا عن سبوي  السيت الحي ن   الدؤال األول: من

عاـ في نجج أف ضاىخ الحجيث  الستقجـ,عائذة حجيث مغ خالؿ الشطخ في 
 أـ ال؟ مخاد  طاىخىحا الفيل  ,-عجال  كاف أو فاسق ا  ,ف أو كافخ اكا س امدم –كل ميت 

  يلي: اسويسكن أن يجاب عن ىحا ب
                                                           

 .ٖٜٖٔ, بخقع ٗٓٔ/ٕشيى مغ سب األمػات, ج( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب الجشائد, باب ما ئ
, بخقع ٙٗ/ٖ( رواه ابغ أبي شيبة, السرشف, كتاب الجشائد, ما قالػا في سب السػتى, وما كخه مغ ذلظ,  جٕ

, وقاؿ الداعاتي: سشجه جيج, يشطخ: الفتح الخباني لتختيب مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل الذيباني, ومعو ٜٜٓٔٔ
 .ٓ٘/ٛلفتح الخباني لمداعاتي جبمػغ األماني مغ أسخار ا

 .ٖٕٓ/ٛ( عسجة القارغ شخح صحيح البخارؼ جٖ
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: حيث قاؿ:  :-رضي هللا عشو  - مخرػص بحجيث أنذ أف عسػمو أوًلا
 ثع« وجبت: »-صمى هللا عميو وسمع  -مخوا بجشازة, فأثشػا عمييا خيخ ا, فقاؿ الشبي 

رضي هللا  -فقاؿ عسخ بغ الخصاب « وجبت»مخوا بأخخػ فأثشػا عمييا شخ ا, فقاؿ: 
ىحا أثشيتع عميو خيخ ا, فػجبت لو الجشة, وىحا أثشيتع عميو »وجبت؟ قاؿ:  ام: -عشو 

صمى هللا عميو  - ولع يشكخ ,(ٔ)«شخ ا, فػجبت لو الشار, أنتع شيجاء هللا في األرض
  .عمييع -وسمع 

 : يحتسل أجػبة :عمى حجيث وجبت وكالمأثشاء قاؿ القخشبي 

فيكػف مغ باب ال  ,أف الحؼ كاف يحجث عشو بالذخ كاف مدتطيخ ا بو األول:
  .أو كاف مشافق ا ,غيبة لفاسق

ليتعع بو مغ  ؛قبمو اموالجػاز عمى  ,بعج الجفغ اميحسل الشيي عمى  ثانييا:
  .يدسعو

  وىحا ضعيف.قاؿ ابغ حجخ:  ,اسخ  يكػف الشيي العاـ متأخخ ا فيكػف نا ثالثيا:

ألف  ؛والسخاد بو السدمسػف  ,يحتسل أف الالـ في األمػات عيجيةأنو  ثانياا:
في  -مى هللا عميو وسمع ص –ويجؿ عمى ذلظ قػلو  ,يتقخب إلى هللا بدبيع اسالكفار م

  (.ٕ.)«فتؤذوا أحياءنا ؛ال تدبػا أمػاتشا» حجيث ابغ عباس

والسباح ذكخ  ,بعج الجفغ اسػف الشيي عمى عسػمو فييحتسل أف يكأنو  ثالثاا:
أمدظ  ,فإذا صار إلى قبخه ,ليتعع بحلظ فداؽ األحياء ؛فيو قبل الجفغ اسالخجل ب

وقج عسمت عائذة راوية ىحا الحجيث بحلظ في حق مغ  ,قجـ ام؛ إلفزائو إلى عشو
عغ ونيت  ,تخكت ذلظ ,مات اسفم ,فكانت تمعشو وىػ حي ؛استحق عشجىا المعغ

قالػا: قج  ,فعل هللا بديج بغ قيذ لعشو هللا؟ امفعغ مجاىج, قاؿ: قالت عائذة:  ,لعشو
                                                           

 .ٖٚٙٔ, بخقع ٜٚ/ٕ( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب الجشائد, باب ثشاء الشاس عمى السيت, جٔ
, وصححو العخاقي, ٜٔ٘ٙ, بخقع ٖ٘ٗ/ٙ( رواه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب القدامة, القػد مغ المصسة, جٕ

 .ٕ٘ٙٔ/ٗخيج أحاديث إحياء عمـػ الجيغ جتخ
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قالت: إف  ,ستغفخ هللا؟لعشِتو, ثع قمت: ا فقالػا ليا: مالظِ  ,قالت: فأستغفخ هللا ,مات
 قاؿ: "ال تدبػا األمػات فإنيع أفزػا إلى ما - صمى هللا عميو وسمع -رسػؿ هللا 

  (.ٕ).«إنا نييشا أف ندب مػتانا»واية قالت: وفي ر  ,(ٔ)قجمػا"

ع سشَ الكافخ؛ فيُ  امأ ,وفي حق السدمسيغ ,أف الدب يشقدع في حق الكفار رابعاا:
كأف يريخ  ,فحيث تجعػ الزخورة إلى ذلظ ,السدمع اموأ ,إذا تأذػ بو الحي السدمع

كسغ  ,وقج يكػف فيو مرمحة لمسيت ,وقج يجب في بعس السػاضع ,مغ قبيل الذيادة
أف  إف عمع ,فإف ذكخ ذلظ يشفع السيت ,ومات الذاىج ,عمع أنو أخح مالو بذيادة زور

  (.ٖ).ذلظ الساؿ يخد إلى صاحبو

  ؟ثاني: لساذا نييشا عن سب األمهاتالدؤال ال

 كثيخة مشيا:  سبابأل ؛نييشا عغ سب األمػات لقج

ىػ السجازؼ  وهللا ,عسمػا مغ خيخ وشخ امأف األمػات قج وصمػا إلى  :األول
وىحه الحكسة  ,؛ فيحـخإذ ا فال فائجة في سبيع ,يعوإف شاء عحب ,عشيع عفا ,إف شاء

ال تدبػا : »-صمى هللا عميو وسمع  -ت في حجيث عائذة قالت: قاؿ الشبي خَ كِ ذُ 
  (.ٗ.)«قجمػا اماألمػات, فإنيع قج أفزػا إلى 

فإف كانػا قج جػزوا  السعشى: قج صاروا إلى جداء ما قجمػا,"قاؿ ابغ الجػزؼ: 
  (.٘.)"ما ىع فيو, وإف كانػا قج غفخ ليع لع يزخىع الدب , فيكفِ بالذخ

يعشي: قج عايشػا عسميع, وذىب وقت وعطيع, فدبيع أشج " :ابغ السمقغوقاؿ 
  (.ٔ.)"مغ سب األحياء, قج عايشػا أعساليع مغ حدغ وقبيح, أحراه هللا وندػه

                                                           

( رواه ابغ حباف, صحيح ابغ حباف, فرل في السػت وما يتعمق بو, ذكخ بعس العمة التي مغ أجميا زجخ عغ ٔ
  ٖٛٚ/ٖ, وصححو األلباني, صحيح التخغيب والتخىيب جٕٖٔٓ, بخقع ٜٕٔ,  ٜٕٓ/ٚىحا الفعل, ج

 .ٕٙٙٓ, بخقع ٕٚ٘السػتى, صػ( رواه الصبخاني, الجعاء, باب الشيي عغ سب ٕ
 . بترخؼ.ٖٔٔ/ٗ, ونيل األوشار لمذػكاني جٜٕ٘, ٕٛ٘/ٖ( فتح البارؼ البغ حجخ جٖ
 .ٜٖٛ/ٙ( سبق تخخيجو, يشطخ: فيس القجيخ لمسشاوؼ جٗ
 .ٕٜٖ,  ٜٖٔ/ٗ( كذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ البغ الجػزؼ ج٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

122 

 

صمى  –فعغ ابغ عباس أف الشبي  ,ألحياءأف سب األمػات فيو أذية ل :الثاني
  .(ٕ).«تدبػا أمػاتشا؛ فتؤذوا أحياءنا ال»قاؿ:  –هللا عميو وسمع 

أؼ فيتدبب عغ سبيع أذية األحياء مغ قخاباتيع, وال يجؿ ىحا " قاؿ الذػكاني:
 ولكغ ال ,أو كانػا ,عمى جػاز سب األمػات عشج عجـ تأذؼ األحياء كسغ ال قخابة لو

 ,-قج أفزػا إلى ما قجمػا  – عشو لمعمة الستقجمة ؛ ألف سب األمػات مشوٍ يبمغيع ذلظ
غ فيكولكػنو مغ الغيبة التي وردت األحاديث بتحخيسيا, فإف كاف سبب ا ألذية األحياء؛ 

  (.ٖ.)"مغ جية م اوإال كاف محخ  ,مغ جيتيغ م امحخ 

فعغ عمي  ,أمػاتيعسب دبب قج وقع بالفعل أذية األحياء ب: )أبػ َىش اد( قلت
مكة تػجو مغ فػره  - صمى هللا عميو وسمع -افتتح رسػؿ هللا  اسبغ ربيعة, قاؿ: ل

أبػ بكخ: لسغ ىحا  ومعو ابغ سعيج بغ العاص, فقاؿ ,ومعو أبػ بكخ ,إلى الصائف
فإنو  هللا صاحب ىحا القبخ, أبػ بكخ: لعغ قالػا: قبخ سعيج بغ العاص, فقاؿ القبخ؟

سعيج: لعغ هللا أبا قحافة فإنو كاف ال يقخؼ  فقاؿ: ابغكاف يحاد هللا ورسػلو, 
إف سب : »- صمى هللا عميو وسمع -الزيف, وال يسشع الزيع, قاؿ رسػؿ هللا 

  (.ٗ.)«افدبػىع جسيع   ,األمػات يغزب األحياء, فإذا سببتع السذخكيغ

 –عغ عائذة ف ,مداوئو حكخبالسيت ال  محاسغأف الحي مأمػر بحكخ  :الثالث
ىالظ بدػء فقاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -قالت: ذكخ عشج الشبي  - عشيا رضي هللا

  .(٘).«ال تحكخوا ىمكاكع إال بخيخ»
                                                                                                                                                                      

 .ٕٗٓ/ ٓٔ( التػضيح لذخح الجامع الرحيح البغ السمقغ جٔ
 ( سبق تخخيجو.ٕ
 .ٕٖٔ/ٗ( نيل األوشار لمذػكاني جٖ
, ورجالو ثقات إال أنو مخسل, السصالب العالية ٚٓ٘, بخقع ٖ٘ٗ( رواه أبػ داود, السخاسيل, باب األدب, صػ ٗ

 .ٙٚٛ/ٔٔبدوائج السدانيج الثسانية البغ حجخ ج
, وقاؿ ٖٕٚٓ, بخقع ٕٙٗ/ٕ بخيخ, ج( رواه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب الجشائد, الشيي عغ ذكخ اليمكى إال٘

 .ٙٚٛٔالعخاقي: إسشاده جيج, تخخيج أحاديث إحياء عمـػ الجيغ صػ 
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كخ عشج عائذة فمعشتو أو سبتو, فقيل ليا: إنو قج وعغ عصاء, أف رجال  ذُ 
فقالت:  ,لو و ثع استغفختِ لعشتِ مات, فقالت: أستغفخ هللا لو, فقيل ليا: يا أـ السؤمشيغ 

  .(ٔ).«ال تحكخوا مػتاكع إال بخيخ» قاؿ - صمى هللا عميو وسمع - رسػؿ هللا إف

: "اذكخوا - صمى هللا عميو وسمع -عغ ابغ عسخ, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا و  
  (.ٕ).محاسغ مػتاكع, وكفػا عغ مداوييع"

)اذكخوا محاسغ مػتاكع( قيل: األمخ فيو لمشجب؛ وذلظ لمتخحع قاؿ الرشعاني: "
مداوئيع( وفي ىحا لإليجاب ويقتجؼ بيع الدامع )وكفػا عغ  ,تغفخ ليعويد ,عمييع

  (.ٖ.)"لسا سبق

)اذكخوا محاسغ مػتاكع( السأمػر والسشيي بيحا األمخ  قػلو:وقاؿ الصيبي: "
والشيي, إف كاف مغ الرالحيغ مغ عباد هللا, فكسا أف ذكخىع محاسغ السػتى مؤثخ 

ضخر الغيخ,  حا مؤثخ, فعميو أال يدعى إلىكخىع مداوئيع كفييع أمخوا بحلظ, وأف ذ
وإف كاف السأمػر  ,)أنتع شيجاء هللا( :- رضي هللا عشو -كسا سبق في حجيث أنذ 

القائل, فعميو أف يجتشب ما يتزخر  ع, فإف أثخ الشفع والزخر راجع إلىوالسشيي غيخى
  (.ٗ.)بحكخه, ويتحخػ ما لو مغ نفع فيو"

  بغ عسخوفعغ عبج هللا ,لمتيمكةنفدو عخض فقج  ,السيت مغ سبأف  :الخابع
  .(٘) .«كالسذخؼ عمى اليمكة – ىوقاؿ مخة: السػت - السيت ب ابس: »قاؿ - عويخف -

                                                           

, ٜٚ٘ٔ, بخقع ٜ٘/ٖ( رواه أبػ داود الصيالدي, مدشج أبي داود الصيالدي, أحاديث الشداء, مدشج عائذة, جٔ
 .ٕٔٔ/ٔوقاؿ العجمػني: إسشاده جيج, كذف الخفاء ومديل اإللباس لمعجمػني ج

, ٜٓٓٗ, بخقع  ٕٔٙ/ ٚ( رواه أبػ داود, سشغ أبي داود, أوؿ كتاب األدب, باب الشيي عغ سب السػتى, جٕ
 وصححو السحقق شعيب األرنؤوط وغيخه.

 .ٖٕٗ/ٕ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني جٖ
 .ٕٓٗٔ/ ٗ( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الدشغ( جٗ
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني, ورجالو رجاؿ ٔٔٗٗٔ, بخقع ٕٚ٘/ ٖٔاه الصبخاني, السعجع الكبيخ, ج( رو ٘

, وقاؿ الخباعي الرشعاني: رواه البدار وإسشاده جيج, فتح الغفار ٙٚ/ٛالرحيح, مجسع الدوائج ومشبع الدوائج ج
 .ٕٙٛٓ/ٗالجامع لدشة نبيشا السختار ج
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  (.ٔ.)«ساب السيت كالسذخؼ عمى التيمكة», قاؿ: -مػقػف ا  - سخوبغ ععغ او 

وإيحاء السؤمغ السيت أغمع مغ الحي؛  ,أراد السػتى السؤمشيغ" اوؼ:ػقاؿ السش
ػعج عميو بالػقػع في ػوالسيت ال يسكغ استحاللو؛ فمحا ت ,ألف الحي يسكغ استحاللو

  (.ٕ.)"اليالؾ

)ساب السػتى( الدب الذتع. )كالسذخؼ عمى اليمكة( أؼ  وقاؿ الرشعاني:
وىػ ضاىخ في كل مؤمغ  ,وىحا تححيخ عغ الدب, نػ مغ اليالؾ األخخوؼ يكاد يج

 (.ٖ.)إال مغ أباح الذارع سبو

   

                                                           

, بخقع ٙٗ/ٖكتاب الجشائد, ما قالػا في سب السػتى, وما كخه مغ ذلظ, ج ( رواه ابغ أبي شيبة, السرشف,ٔ
 .٘ٗٗ/٘, وإسشاده صحيح, السصالب العالية بدوائج السدانيج الثسانية البغ حجخ جٜٛٛٔٔ

 .ٜٚ/ٗ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٕ
 .ٖٔ٘/ٙالتشػيخ شخح الجامع الرغيخ ج( ٖ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

125 

 

َششعاٌضبًََٔجذشادل

َرجعَٚٚسلخَثَٓٔٛفًستََاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعٓ

وىحا الشيي  ,الدباب التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  عاشخىحا ىػ الشيي ال
صمى هللا عميو  –رسػؿ هللا  أحجىسا سبق زمشو زمغ ,عطيستيغذخريتيغ ب يتعمق
ى هللا عميو وسمع صم –واآلخخ سبق زمشو زمغ رسػؿ هللا  ,وىػ تبع ,فمع يخه –وسمع 

ىاتيغ الذخريتيغ فيسا اوؿ شتوسأ ,وىػ ورقة بغ نػفل ,ولكشو رآه في آخخ حياتو –
 قػؿ: فأ :يمي

ََ–سمحَٗاهللََ–:َرجعَاٌشخصٍخَاألٚىل

صمى هللا  -قاؿ: سسعت رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  –ػ عغ سيل بغ سعج 
ا؛ َفِإن وُ  » :يقػؿ - عميو وسمع  (. ٔ.)«َقْج َكاَف َأْسَمَع  اَل َتُدبُّػا ُتب ع 

 : الذخح

عغ  –صمى هللا عميو وسمع  –ذخرية األولى التي نيى رسػلشا ال ىحه ىي
ولساذا وىل كاف نبي ا؟ تبع؟  فسغ ,وىحه الذخرية تتسثل في رجل يدسى تبع ,ياسب

  عغ سبو؟ نييشا

اتبع الدؤال األول: من   ؟؟ وىل كان نبياا أم رجالا صالحا

اف بغ تبتبع ب :ىػتبع   ,بابعةو تبع األصغخ, آخخ التع, ويقاؿ: إنغ حد 
وكاف مييب ا, فدار  ,اسع تبع ىحا حداف بغ تبع بغ أسعج بغ كخب الحسيخؼ  :ويقاؿ

وصار إلى يثخب وبيا قـػ مغ الييػد, فذكا  ,إلى الذاـ, وممػكو غّداف, فأشاعػه
ييػد؛ فقتل مغ جاورة الخخج مع عسخو بغ عامخ مغ اليسغ ضيق م غم اليو بعز  إ

                                                           

, وحدشو البػصيخؼ, إتحاؼ الخيخة السيخة ٕٕٓٛٛبخقع , ٜٔ٘/ٖٚ( رواه أحسج, السدشج, مدشج األنرار, جٔ
 .ٜٖٚ/٘ج
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بخ مغ وأراد أف يخخب يثخب, فخخج إليو ح ,الييػد ثالث مئة وخسديغ رجال  صبخ ا
عمى  قجرسشة, فقاؿ: أييا السمظ, إنظ ال تأحبار الييػد, قج أتت عميو مئتاف وخسدػف 

عميو  -مغ ولج إسساعيل  نبي ؟ قاؿ: ألف بيا ُمياَجخعَ إخخاب ىحه القخية, قاؿ: ولِ 
 ,مظ ثساني ا وسبعيغ سشةأيامو, فسوشالت  ,عغ السجيشة إلى اليسغفخجع  - الدالـ

صمى هللا عميو  -ويقاؿ: إنو الحؼ أخح الَحْبخيغ, وقاؿ الذعخ, وُأخِبخ بخخوج الشبيِّ 
  (.ٔ.), ثع مات-وسمع 

  يحفع مغ شعخه: اسقاؿ ابغ كثيخ: وكاف م

 شيجت عمى أحسج أنو رسػؿ مغ هللا بارؼ الشدع

 لكشت وزيخ ا لو وابغ عع ,ى عسخهفمػ مج عسخؼ إل

  (.ٕ).وفخجت عغ صجره كل غع ,وجاىجت بالديف أعجاءه

 واختلف أىل العلم فيو ىل كان نبياا أم ًل؟ 

 : اممك   ا أـقاؿ القخشبي: واختمف ىل كاف نبي  

 فقاؿ ابغ عباس: كاف تبع نبي ا. 

يع قـػ وكاف مع ,ا مغ السمػؾ, وكاف قػمو كيانيغوقاؿ كعب: كاف تبع ممك  
ففعمػا, فتقبل قخباف  ,امغ أىل الكتاب, فأمخ الفخيقيغ أف يقخب كل فخيق مشيع قخبان  

  فأسمع. ,أىل الكتاب

ا": -رضي هللا عشيا  -وقالت عائذة  فإنو كاف رجال   ؛ال تدبػا تبع 
  (.ٖ)."اصالح  

                                                           

 , وما بعجىا. ٖ/ٔٔ, وتاريخ دمذق جٕٓ٘/ٕ( مخآة الدماف في تػاريخ األعياف جٔ
 .ٙٙٔ/ٕ, والبجاية والشياية البغ كثيخ ج٘٘/ٗ( تػفيق الخحسغ في دروس القخآف جٕ
 .ٙٗٔ/ٙٔ( تفديخ القخشبي جٖ
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ؿ؛ االحؼ تسيل إليو الشفػس ىػ عجـ التخجيح بيغ ىحه األقػ  :)أبػ َىش اد( قلت
تخدد في  –هللا عميو وسمع  صمى - ألف الشبي؛ -تعالى  –وتخؾ عمع ذلظ إلى هللا 

 صمى هللا عميو وسمع -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  – ذلظ فعغ أبي ىخيخة
أدرؼ  امالقخنيغ أنبي ا كاف أـ ال؟ و  أدرؼ ذو امأدرؼ تبع أنبي ا كاف أـ ال؟ و  ام: »-

  (.ٔ).«؟الحجود كفارات ألىميا أـ ال

قبل أف يعمع شيئ ا مغ قاؿ ىحا  -صمى هللا عميو وسمع  -إف الشبي  :فإف قيل
  أف الحجود كفارات ألىميا.بأنو أخبخ  -صمى هللا عميو وسمع  -ألنو صح عشو  ذلظ؛

 ما ولكغ يبقى ,-صمى هللا عميو وسمع  -صح ذلظ عشو  ,كاف جػابي: نعع
غ أـ يوذا القخنيغ كانا نبي ,اعمسو بأف تبع  أال وىػ عجـ  ,عجا ما أخبخ بو عمى أصمو

  ال.

  عن سب تبع؟ شانيي االدؤال الثاني: لساذ

 ع؛ ألسباب مغ أىسيا: ب  نييشا عغ سب تُ 

ال " -يو وسمع صمى هللا عم -فقج قاؿ الشبي  ,أىل اإلسالـ أنو كاف مغ األول:
  مدمس ا. فعجـ سبو؛ ألجل أنو كاف إذ ا ,"سمعأَ  ا؛ فإنو قج كافع  تدبػا تب

 -نيى رسػؿ هللا  " وعغ بكار بغ عبج هللا قاؿ: سسعت وىب بغ مشبو يقػؿ:
قمشا يا أبا عبج هللا: وما كاف  ,وىػ تبع ,الشاس عغ سب أسعج -صمى هللا عميو وسمع 

وكاف إبخاليع يرمي كل  -صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: كاف عمى ديغ إبخاليع  ,أسعج
  (.ٕ)." ولع تكغ شخيعة ,يـػ صالة

  (.ٖ.)")فإنو كاف قج أسمع( أؼ آمغ وصجؽ بالشبػة ولػازميا" قاؿ الرشعاني:

                                                           

 .ٗٓٔ, بخقع ٕٜ/ٔالحىبي, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, ج ( أخخجو الحاكع وصححو ووافقؤ
 .ٙ/ٔٔ( رواه ابغ عداكخ, تاريخ دمذق, جٕ
 .ٙٓٔ/ٔٔ( التشػيخشخح الجامع الرغيخ جٖ
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ا الثاني: أنيا قالت:  -رضي هللا عشيا  -فعغ عائذة  ,أنو كاف رجال  صالح 
ا, أال تخػ أف هللا »  (. ٔ.)«ذـ قػمو ولع يحمو؟ -عد وجل  -كاف تبع رجال  صالح 

يقرج  ,(ٕ)ؿ كعب: ذـّ هللا قػمو ولع يحموقا ,أف هللا ذـ قػمو ولع يحمو الثالث:
ـْ َقْػـُ ُتب ٍع(   (.ٖ.))أَُىْع َخْيٌخ َأ

فحقو التكخيع ال  ,ومغ كدا الكعبة ,فةخ  ذَ نو كدا الكعبة السُ إقيل:  الخابع:
أنو نيى عغ سب  - صمى هللا عميو وسمع - فعغ أبي ىخيخة, عغ الشبي ,التحقيخ

  .(ٗ)."وؿ مغ كدا الكعبةتبع, وكاف ىػ أ أسعج الحسيخؼ, وىػ

  (.٘.)ا كدا البيت, ونيى سعيج عغ سبوعغ سعيج بغ جبيخ, أف ُتب ع   وعغ تسيع 

  وقاؿ في ذلظ:

ـَ الم ػ ب ا َوُبُخْوَدا.َوَكَدْػَنا اْلَبْيَت ال ِحْػ َحخ   .. ػُو َماَلء  ُمَعر 

ْيِخ َعْذخ ا  ِو ِإْقِمْيَجا.. َوَجَعْمَشا ِلَبابِ .َوأَقْسَشا ِبِو ِمَغ الذ 

  (.ٙ.).. َقْج َرَفْعَشا ِلَػاَئَشا َمْعُقْػَدا.َوخَخْجَشا ِمْشُو َنُؤُـّ ُسَيْيال  

 إشكال وحلو: 

فقج تخدد  ,يجؿ عمى خالؼ ذلظ اوقج ورد م ,قج أسمعكاف ا ف تبع  كيف يقاؿ إ
قاؿ:  -رضي هللا عشو  -فعغ أبي ىخيخة  ,في أمخه - صمى هللا عميو وسمع - الشبي

                                                           

 .ٖٔٛٙ, بخقع ٛٛٗ/ٕ( أخخجو الحاكع وصححو, ووافقو الحىبي, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, جٔ
 .ٓٗ/ٕٕ( أخخجو الصبخؼ, تفديخالصبخؼ, جٕ
 .ٖٚ, اآلية: ( سػرة الجخافٖ
, وضعفو ٜٕٗ/ٔ( أخخجو األزرقي, أخبارمكة وما جاء فييا مغ اآلثار, ذكخ مغ كدا الكعبة في الجاىمية, جٗ

 .ٜ٘ٔ/ٖالبػصيخؼ, إتحاؼ الخيخة السيخة ج
 .ٓٗ/ٕٕ( أخخجو الصبخؼ, تفديخالصبخؼ, ج٘
 .ٖ٘ٛ/ٕٙ( تفديخ حجائق الخوح والخيحاف في تفديخ روابي القخآف حٙ
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أدرؼ  اما أـ ال, و أدرؼ أتبع كاف لعيش   ام: »- صمى هللا عميو وسمع -ؿ رسػؿ هللا قا
 (. ٔ).« أدرؼ الحجود كفارة ألىميا أـ ال؟ امأذو القخنيغ كاف نبي ا أـ ال, و 

 –صمى هللا عميو وسمع  –إذا عخفشا أف الشبي  ,وحل ىحا اإلشكاؿ يطيخ جمي ا
فقج قاؿ ابغ  ,األئسةوىحا ما قالو  ,أف تبعقاؿ ىحا الكالـ قبل أف يػحي إليو في ش

أعمع  -صمى هللا عميو وسمع  - قبمو أنو امفالجسع بيشو وبيغ ": -رحسو هللا  –حجخ 
بحالو بعج أف كاف ال يعمسيا؛ فمحلظ نيى عغ سبو, خذية أف يبادر إلى سبو مغ 

  (.ٕ.)"سسع الكالـ األوؿ

ََ–سمحَٗاهللََ–اٌشخصٍخَاٌضبٍٔخ:َٚسلخَثَٓٔٛفًَ

 -صمى هللا عميو وسمع  -أف رسػؿ هللا  –رضي هللا عشيا  –ػ عغ عائذة 
  (.ٖ).«اَل َتُدبُّػا َوَرَقَة َفِإنِّي َرَأْيُت َلُو َجش ة  َأْو َجش َتْيغِ »قاؿ: 

 : الذخح

عغ  -صمى هللا عميو وسمع  -انا نبيشا ىحه ىي الذخرية الثانية التي ني
صمى هللا عميو وسمع  -سبق زمشو زمغ نبيشا  وىحه الذخرية تتسثل في رجل ,سبيا

فسغ ىػ  ,ورقةتتسثل في رجل يدسى ذخرية ال حهوى ,إال أنو رآه في آخخ حياتو –
  عغ سبو؟ ؟ ولساذا نييشاورقة

  ورقة؟ الدؤال األول: من

أمو ىشج بشت أبي كثيخ بغ  ,ورقة بغ نػفل بغ أسج بغ عبج العدػ بغ قري
وشمب الجيغ وقخأ الكتب وامتشع مغ  ,عبادة األوثاف ىػ أحج مغ اعتدؿ ,عبج العدػ 

                                                           

, بخقع ٛٛٗ/ٕلحاكع وصححو عمى شخط الذيخيغ ووافقو الحىبي, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, ج( أخخجو أ
 .ٜٗٔ/ٗ, وصححو العخاقي, شخج التثخيب في شخح التقخيب جٕٖٛٙ

 .ٔٚ٘/ٛ( فتح البارؼ البغ حجخ جٕ
, بخقع ٙٙٙ/ٕ( أخخجو الحاكع وصححو عمى شخط الذيخيغ ووافقو الحىبي, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, جٖ

 .ٔٙٚ/ٔ, وصححو األلباني, سمدمة األحاديث الرحيحة جٕٔٔٗ
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وكانػا  ,كاف بالؿ لجارية مغ بشي جسح بغ عسخو :قاؿ عخوة ,أكل ذبائح األوثاف
 ,أحج أحج :فيقػؿ ,ليذخؾ باهلل ؛يمرقػف ضيخه بالخمزاء ,يعحبػنو بخمزاء مكة

لئغ قتمتسػه  وهللا ,أحج أحج يا بالؿ :فيقػؿ ,ػفل وىػ عمى ذلظنفيسخ عميو ورقة بغ 
 : كأنو يقػؿ ألتسدحغ بو وقاؿ ورقة في ذلظ (ٔ)األتخحنو حشان  

 أنا الشحيخ فال يغخركع أحج :لقج نرحت ألقػاـ وقمت ليع

 مػا بيششا ججد, فإف دعػكع فقا غيخ خالقكعال تعبجف إلي  

 وقبل قج سبحتو الجػد الجسج ,سبحاف ذؼ العخش سبحاف يعػد لو

 ال يشبغي أف يشاوؼ ممكو أحج ,تحت الدساء لو اممدخخ كل 

 يبقى اإللو ويػدؼ الساؿ والػلج ,نخػ إال بذاشتو اال شيء مس

ا  ا خمجو  ا, والخمج قج حاولت عاد فسخدائشو لع تغغ عغ ىخمد يػم 

  (.ٕ.)والجغ واإلنذ تجخؼ بيشيا البخد ,وال سميساف إذ داف الذعػب لو

: ألف أبػ الحدغ بخىاف وفي السؤرخيغ مغ يعجه في الرحابة, قاؿ البغجادؼ
بحؿ الشرح ورقة بالشبّي, وصحبتو لو, سساه "ا في إيساف الجيغ إبخاليع البقاعي تأليف  

  ". وفي وفاتو روايتاف:لذفقة, لمتعخيف برحبة الديج ورقةوا

ثع لع يشذب ورقة أف وىي في حجيث البخارؼ, قاؿ: " الخاجحة: اسإحجاى
  يعشي بعج بجء الػحي بقميل. (ٖ)"تػفي

                                                           

 .ٚٚٗ – ٗٚٗ/ٙ( قاؿ عشو ابغ حجخ : ىحا مخسل جيج, اإلصابة في تسييد الرحابة جٔ
 .ٕٚ٘/ٕٚ( الػافي بالػافيات جٕ
, ٖٜ٘ٗ, بخقع ٖٚٔ/ٙ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب تفديخ القخآف, باب }ما ودعظ ربظ وما قمى{, جٖ

 .ٓٙٔ, بخقع ٜٖٔ/ٔمع, كتاب اإليساف, باب بجء الػحي إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع, جوصحيح مد
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كانػا يعحبػنو ة بغ الدبيخ, قاؿ في خبخ تعحيب "بالؿ": "عغ عخو  والثانية:
بخمزاء مكة, يمرقػف ضيخه بالخمزاء لكي يذخؾ, فيقػؿ: أَحج, أَحج! فيسخ بو 

وىحا يعشي أنو أدرؾ إسالـ  "قة, وىػ عمى تمظ الحاؿ, فيقػؿ: "أَحج أَحج, يا بالؿور 
  (.ٔ.)بذئ يق بيغ الخوايتيغ, فمع يأتِ وعالج ابغ حجخ )في اإلصابة( التػف ,بالؿ

  عن سبو؟ الدؤال الثاني: لساذا نييشا

 ألسباب مشيا:  ؛عغ سب ورقة بغ نػفل شانيي

عغ عائذة, زوج ف –صمى هللا عميو وسمع  – مغ وأقخ بشبػة الشبيأنو آاألول: 
 صمى هللا -بو رسػؿ هللا  بجأ ام, قالت: كاف أوؿ - صمى هللا عميو وسمع - الشبي

و خجيجة حتى أتت بو ورقة بغ .. فانصمقت ب. الخؤيا الرادقة في الشـػ - عميو وسمع
أبييا, وكاف امخأ تشرخ في الجاىمية, وكاف يكتب  , وىػ ابغ عع خجيجة أخػنػفل

ا ا كبيخ  شاء هللا أف يكتب, وكاف شيخ   امالكتاب العخبي, ويكتب مغ اإلنجيل بالعخبية 
غ عع, اسسع مغ ابغ أخيظ, قاؿ ورقة: يا ابغ أخي, قج عسي, فقالت خجيجة: يا اب

رأػ, فقاؿ ورقة: ىحا  امخبخ  - صمى هللا عميو وسمع - ماذا تخػ؟ فأخبخه الشبي
ا, قاؿ ا, ذكخ حخف  الشامػس الحؼ أندؿ عمى مػسى, ليتشي فييا جحعا, ليتشي أكػف حي  

رجل  ع, لع يأِت قاؿ ورقة: نع« أومخخجي ىع؟: »- صمى هللا عميو وسمع -رسػؿ هللا 
ا, ثع لع يشذب ا مؤزر  أنرخؾ نرخ   ,اجئت بو إال أوذؼ, وإف يجركشي يػمظ حي   اسب

  (.ٕ.)- صمى هللا عميو وسمع -ي, وفتخ الػحي فتخة, حتى حدف رسػؿ هللا فِ ػُ ورقة أف تُ 

  (.ٖ.)"فيحا ضاىخه أنو أقخ بشبػتو"قاؿ ابغ حجخ: 

وال أعخؼ مغ قاؿ "ؿ ابغ عداكخ: ولكغ يذكل عمى ذلظ قػ : )أبػ َىش اد( قلت
  (.ٗ.)"لع يقصع بإسالمو -صمى هللا عميو وسمع  -والشبي  ,إف ورقة أسمع

                                                           

 .ٗٔٔ, ٖٔٔ/ٛ( األعالـ لمدركمي جٔ
 ( سبق تخخيجو.ٕ
 .ٚٚٗ – ٗٚٗ/ٙ( االصابة في تسييد الرحابة جٖ
 .ٗ/ٖٙ( تاريخ دمذق البغ عداكخجٗ
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 يلي:  اسويسكن أن يجاب عن ذلك ب

: قاؿ ابغ مشجه: "اختمف في إسالمو, وضاىخ الحجيث يجؿ عمى إسالمو  أوًلا
ا(  (. ٔ.)وما بعجه" ,مغ قػلو: )يا ليتشي كشت فييا جحع 

يشبغي "في نكت ابغ الرالح:  -رحسو هللا  -اؿ العخاقي: قاؿ والجؼ ق ثانياا:
فإف فيو أف الػحي  ,أف يقاؿ إف أوؿ مغ آمغ مغ الخجاؿ ورقة بغ نػفل؛ ليحا الحجيث

ندؿ في حياة ورقة وأنو آمغ بو وصجقو, وذكخه في الرحابة أبػ عبج هللا بغ مشجه, 
  (.ٕ.)"األحاديث يجؿ عمى إسالموتقجـ مغ  اموقاؿ اختمف في إسالمو قاؿ والجؼ و 

صمى هللا عميو  -عغ أبي ميدخة عسخو بغ شخحبيل: أف رسػؿ هللا  ثالثاا:
ألنو آمغ بي وصجقشي"  ؛لقج رأيت القذ في الجشة عميو الثياب الحخيخ"قاؿ  -وسمع 

  (.ٖ.)يعشي ورقة

فيػ مغ الحيغ رضي هللا  ,ومغ كاف مغ أىميا ,أىل الجشة أنو مغ الثاني:
 ويجؿ عمى ذلظ عجة أحاديث مشيا:  ,يع؛ فال يجػز لشا سبوعش

عغ  -صمى هللا عميو وسمع  -عغ جابخ بغ عبج هللا, قاؿ: سئل الشبي  -أ 
نعع, أخخجتو مغ غسخة جيشع إلى ضحزاح »أبي شالب ىل تشفعو نبػتظ؟ قاؿ: 

تيا أبرخ »ألنيا ماتت قبل الفخائس وأحكاـ القخآف, فقاؿ:  ؛وسئل عغ خجيجة ,«مشيا
, وسئل عغ «عمى نيخ مغ أنيار الجشة في بيت مغ قرب ال صخب فيو وال نرب

, وسئل عغ زيج بغ «صختو في بصشاف الجشة عميو سشجسأ» ورقة بغ نػفل, قاؿ:
 اسعميي -يبعث يـػ الكيامة أمة وحجه بيشي وبيغ عيدى »عسخو بغ نفيل, فقاؿ: 

  (.ٗ.)«- الدالـ
                                                           

 .ٕ٘ٛ/ٕ( التػضيح لذخح الجامع الرحيح جٔ
 .ٜٚٔ/ٗفي شخح التقخيب ج ( شخح التثخيبٕ
ولكغ يعتزج بسخسل , , وقاؿ الدخاوؼ: وىػ مشقصعٖٜٚقع , بخ ٔٗٗٔ/ٖ( أخخجو اآلجخؼ, كتاب الذخيعة, جٖ

 .ٜٛٛ/ٖجيج عغ عخوة بغ الدبيخ. األجػبة السخضية فيسا سئل الدخاوؼ عشو مغ األحاديث الشبػية ج
 .ٜٗ, وحدشو األلباني, صحيح الديخة الشبػية صػٕٚٗٓ, بخقعٔٗ/ٗ, مدشج جابخ, جسدشجال( أخخجو أبػ يعمى, ٗ
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, فتشاوؿ ساب أخ لػرقة رجال  ": اؿغ ىذاـ بغ عخوة, عغ أبيو, قع -ب 
 ىلفقاؿ ألخيو: " -صمى هللا عميو وسمع  - فدبو, فبمغ ذلظ الشبي ,ورقةالخجل 
 -صمى هللا عميو وسمع  -فشيى رسػؿ هللا أني رأيت لػرقة جشة أو جشتيغ؟ " عمست

  (.ٔ.)"عغ سبو

 عغ ورقة, -صمى هللا عميو وسمع  -سئل رسػؿ هللا قالت:  ,عغ عائذة -ج 
 - فقالت لو خجيجة: إنو كاف صجقظ ولكشو مات قبل أف تطيخ, فقاؿ رسػؿ هللا

 ,رأيتو في السشاـ وعميو ثياب بيس ولػ كاف مغ أىل الشار: »- صمى هللا عميو وسمع
  (.ٕ.)«لكاف عميو لباس غيخ ذلظ

قاؿ السطيخؼ: قػلو: "عميو ثياب بيس": ىحا الحجيث ترخيح بأف ثياب 
  (.ٖ.)الجشة وأىل الخيخ"البيس مغ لباس أىل 

  

                                                           

, وقاؿ ابغ حجخ : مخسل, ٜٙٙٔ, بخقع ٙٔٗ/٘( أخخجو ابغ األثيخ, أسج الغابة في معخفة الرحابة, جٔ
 .ٚٚٗ/ٙاإلصابة في تسييد الرحابة البغ حجخ ج

, وضعفو ٚٛٔٛ, بخقع ٖ٘ٗ/ٗ( أخخجو الحاكع وصححو, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, كتاب تعبيخ الخؤيا, جٕ
 .ٕٚ٘/ٔاأللباني, ضعيف سشغ التخمحؼ, ج

 .ٗٔٔ/٘( السفاتيح في شخح السرابيح جٖ
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َعششَضبٌشاٌَادلجذش

َستَاٌذ٘شَاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعٓ

اَل » قاؿ: -صمى هللا عميو وسمع  -الشبي  -رضي هللا عشو  – عغ أبي ىخيخة
ْىخُ  ْىَخ, َفِإف  هللَا ُىَػ الج    (.ٔ.)«َتُدبُّػا الج 

 : الذخح

وىحا  ,الدباب ية عغالتححيخات والشػاىي الشبػ مغ  حادؼ عذخىحا ىػ الشيي ال
؟ ولساذا –تعالى  –؟ وىل ىػ اسع مغ أسساء هللا الجىخ فسا ,الشيي يتعمق بدب الجىخ

  ؟الجىخ أـ ىػ عاـ ةعمى لفط مقرػر ووىل الشيي عش عغ سبو؟يشا ني

  ؟الدؤال األول: ما الجىخ

 قاؿ الذاعخ:  ,ع عمى دىػرجسَ ويُ  ,الجىخ: الدماف

 دماف ييع باإلحداف ل ...سمي بجسل ا يمف شإف دىخ  

وقػليع: دىخ  ,ا أبيجا داىخ, كقػليع: أبج  ع: دىخ  وقػلي ,ويقاؿ: الجىخ: أالبج
, وساعة سػعاء   (.ٕ.)دىاريخ, أؼ شجيج, كقػليع: ليمة ليالء, ونيار أنيخ, ويـػ أيـػ

 ؟ –تعالى  –الدؤال الثاني: ىل الجىخ اسم من أسساء هللا 

 أتي خالفيع عمى قػليغ: وي ,العمساء في ىحه السدألةاختمف 

قاؿ بعس الكامميغ: ذىب السحققػف إلى أف "قاؿ السشاوؼ:  القهل األول:
شػا عالسيغ بتدسية هللا بو؛ فأعمسيع ولع يك ,الجىخ مغ أسساء هللا معشاه: األزلي األبجؼ

                                                           

 ,ٖٙٚٔج/ باب الشيي عغ سب الجىخ, وغيخىا, كتاب األلفاظ مغ األدب ( رواه مدمع, صحيح مدمع,ٔ
 .ٕٕٙٗبخقع

 .ٔٙٙ/ٕ( الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية جٕ
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وفيو األمخ بالسحافطة  ,فػجو السشع مغ سبو بّيغ -صمى هللا عميو وسمع  -الشبي 
  (.ٔ)."ال يتعجػ في ذلظ قانػف الدساعوأ ,عمى األوضاع

 وأجيب عن ىحا: 

بعزيع عمى أف الجىخ  -أؼ بحجيث سب الجىخ  –استجؿ بو "قاؿ العخاقي: 
وذكخ بعس مغ ال تحقيق لو أف  :قاؿ القاضي عياض -تعالى  –مغ أسساء هللا 

قػؿ وذريعة إلى مزاىاة  ,وىحا جيل مغ قائمو ,الجىخ اسع مغ أسساء هللا تعالى
فإني أنا الجىخ أقمب ليمو »الجىخية والسعصمة, ويفدخه قػلو في الحجيث اآلخخ: 

أشار إليو السفدخوف مغ أف فاعل ذلظ في الجىخ ىػ  امفيحا ىػ معشى  ,(ٕ)«ونياره
 –والجىخ بيجه زماف الجنيا, قاؿ بعزيع: ىػ أحج مفعػالت هللا  ,- عد وجل -هللا 

َوَلَقْج ُكْشُتْع } -تعالى  -قاؿ  اسوك ,يل )أنا السػت(ق اسوقيل بل ىػ فعمو ك ,- تعالى
رأوا أسبابو, وقج  اسوإن ,(ٖ){َتَسش ْػَف اْلَسْػَت ِمْغ َقْبِل َأْف َتْمَقْػُه َفَقْج َرَأْيُتُسػُه َوَأْنُتْع َتْشُطُخوفَ 

وكفخة السعصمة بيحا الحجيث عمى مغ ال عمع عشجه وال حجة ليع  ,شبو جيمة الجىخية
ألف الجىخ عشجىع حخكات الفمظ وأمج العالع, وال شيء عشجىع سػاه وال صانع فيو؛ 

عشج القائميغ بقجـ العالع مشيع سػاه, فإذا كاف عشجىع ىػ السخاد باهلل, فكيف يرخؼ 
  (.ٗ.)"ويقمب الذيء نفدو؟ تعالى هللا عغ كفخىع وضالليع انتيى

  (.٘).تعالى –ء هللا جسيػر إلى أف الجىخ ليذ مغ أسساالذىب  القهل الثاني:

وأنو  ,ال يجػز أف يػصف بأنو دىخ - تعالى –اعمع أف هللا قاؿ ابغ فػرؾ: "
وأصمو أف العخب في الجاىمية كانت تقػؿ  ,ىحا مثل اسوإن ,الجىخ عمى الحكيقة

فيزيفػف كل حادث  ,ومرائبو خونالتشي قػارع الجى ,أصابشي الجىخ في مالي بكحا

                                                           

 .ٖٓٗ/ٙ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٔ
 .ٕٕٙٗ, بخقع ٕٙٚٔاه مدمع, صحيح مدمع, كتاب األلفاظ مغ األدب, باب الشيي عغ سب الجىخ, ج/ ( رو ٕ
 .ٖٗٔ( سػرة آؿ عسخاف, اآلية: ٖ
 .ٙ٘ٔ/ٛ( شخح التثخيب شخح التقخيب لمعخاقي جٗ
 .ٙ/ٔٔ( شخح صحيح مدمع ألبي األشباؿ حدغ الدىيخؼ ج٘
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حة أو غشى ػػػػػػه مغ مخض أو صوخمقو وتقجيخ  , وقجرهىػ جار بقزاء هللا اسيحجث م
وكحا قاؿ  ,ويقػلػف لعغ هللا ىحا الجىخ والدماف ,حياة أو مػت إلى الجىخ فقخ أو أو

  :قائميع

  والجىخ ليذ بستعب مغ يجدع( ,)أمغ السشػف وريبيا يتػجع 

 الب السشػف عشجىعألنو ج؛ -ا أيز   - وقج يدسى الجىخ السشػف والدماف
  :وروػ بعزيع ىحا البيت ,والسشػف السشية

  والجىخ ليذ بستعب مغ يجدع( ,)أمغ السشػف وريبو تتػجع 

ـْ َيُقػُلػَف شاِعٌخ َنَتَخب ُز ِبِو َرْيَب اْلَسُشػفِ }    .أؼ ريب الجىخ وحػادثو (ٔ){َأ

  .أؼ آخخ الجىخ , ألقاؾ آخخ السشػف ال :وكانت العخب تقػؿ

كانػا عميو مغ ندبة أقجار هللا  اسأىل الجاىمية ب عغ - سبحانو –وقج أخبخ 
ْنَيا َنُسػُت َوَنْحَيا َوَما ُيْيِمُكَشا ِإال   :فقاؿ ؛وأفعالو إلى الجىخ }َوَقاُلػا َما ِىَي ِإال  َحَياُتَشا الجُّ

ْىخُ   :–عميو وسمع صمى هللا  -فقاؿ  ,(ٕ){َوما َلُيْع ِبحِلَظ ِمْغ ِعْمٍع ِإْف ُىْع ِإال  َيُطشُّػفَ  الج 
فإف هللا ىػ الحؼ  ,ال تشدبػىا إليو ,أؼ إذا أصابتكع السرائب "ال تدبػا الجىخ"

وقع الدب  ,وفاعل ذلظ ليذ ىػ الجىخ ,وإنكع إذا سببتع الجىخ ,أصابكع بيا ال الجىخ
أال تخػ أف الخجل مشيع إذا أصابتو جائحة مغ ماؿ  ,تعالى عمى فاعل ذلظ وىػ هللا

  .-جل ذكخه -فكاف السدبػب ىػ هللا  ,ب فاعل ذلظ وتػىسو الجىخس ؛أو ولج أو بجف

ا فأمخ بكخ   ,ولو عبج يدسى بكخ ,ا يدسى زيج  ومثالو في الكالـ أف يكػف رجال  
ا ىػ فإف زيج   ,اال تدبػا بكخ   :فقاؿ ليع قائل ,افدب الشاس بكخ   ,؛ فقتموأف يقتل رجال  

  (.ٖ.)"ه كأنو ىػ القاتل كحلظألف الحؼ أمخ  ؛لا ىػ القاتيخيج أف زيج   ,بكخ

                                                           

 .ٖٓ( سػرة الصػر, اآلية : ٔ
 .ٕٗة: ( سػرة الجاثية, اآليٕ
 .ٕٙٚ( مذكل الحجيث وبيانو البغ فػرؾ صػ ٖ
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وعمى كٍل فإف الجىخ  ,رأؼ الجسيػر ىػ السختار بال ريب: )أبػ َىش اد( قلت
تعالى  –أو لع يكغ اسس ا مغ أسساء هللا  ,–تعالى  –سػاء كاف اسس ا مغ أسساء هللا 

  .- تعالى –فال يجػز ألحج أف يدبو؛ ألف سبو سب هلل  ,كسا يقػؿ جسيػر العمساء –

  ؟عن سب الجىخيشا ؤال الثالث: لساذا نيالد

 ا: يألسباب مغ أىس لقج نييشا عغ سب الجىخ؛

رضي  –فعغ أبي ىخيخة  ,ضسش ا –تعالى  –سب هلل  ,أف سب الجىخاألول: 
ال تدبػا الجىخ, فإف هللا ىػ »قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -عغ الشبي  -هللا عشو 

  (.ٔ.)«الجىخ

الكالـ أف العخب إنسا كانػا يدبػف الجىخ عمى أنو  تأويل ىحا" قاؿ الخصابي:
ثع يدبػف  ,ويزيفػف الفعل فيسا يشاليع مشيا إليو ,ىػ السمع بيع في السرائب والسكاره

فقيل  ,إذ ىػ الفاعل ليا -سبحانو  –فيكػف مخجع الدب في ذلظ إلى هللا  ,فاعميا
ػ الفاعل ليحه األمػر التي ف هللا ىػا الجىخ فإف هللا ىػ الجىخ, أؼ أعمى ذلظ ال تدب

  (.ٕ.)"تزيفػنيا إلى الجىخ

فقج سب  ,ال يخفى أف مغ سب الرشعة"وقاؿ الذيخ أبػ دمحم بغ أبي جسخة: 
ومغ سب  ,أقجـ عمى أمخ عطيع بغيخ معشى ,فسغ سب نفذ الميل والشيار ,صانعيا

يو وىػ الحؼ يعص ,وذلظ ىػ أغمب ما يقع مغ الشاس ,ما يجخؼ فييسا مغ الحػادث
وأما  ,سياؽ الحجيث حيث نفى عشيسا التأثيخ؛ فكأنو قاؿ: ال ذنب ليسا في ذلظ

إلى  ا ولغة  فيحا يزاؼ شخع   ,فم  كَ العاقل السُ  ما يجخؼ مغ خالؿ فسشيا: ,الحػادث
فأفعاؿ العباد مغ  ,لكػنو بتقجيخه -تعالى  –ويزاؼ إلى هللا  ,الحؼ جخػ عمى يجيو

ومشيا: ما يجخؼ  ,وىي في االبتجاء خمق هللا ,حكاـوليحا تختبت عمييا األ ,أكدابيع

                                                           

 ( سبق تخخيجو.ٔ
 .ٕ/٘ٔ, وشخح الشػوؼ عمى مدمع جٜ٘ٔ, ٛ٘ٔ/ٗ( معالع الدشغ لمخصابي جٕ
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 وليذ لميل والشيار فعل وال تأثيخ ال لغة   ,فيػ مشدػب إلى قجرة القادر ,بغيخ وساشة
  (.ٔ.)وىػ السعشي في ىحا الحجيث" ,ا وال شخع  وال عقال  

فعغ أبي ىخيخة, قاؿ: قاؿ  -تعالى  –أف سب الجىخ فيو أذية هلل  الثاني:
يؤذيشي ابغ آدـ يقػؿ: : "- عد وجل -: قاؿ هللا - صمى هللا عميو وسمع - رسػؿ هللا

ب ليمو ونياره, فإني أنا الجىخ, أقم ,فال يقػلغ أحجكع: يا خيبة الجىخ ,يا خيبة الجىخ
  (.ٕ.)"فإذا شئت قبزتيسا

 ,ثع بالعحاب األليع ,الجاريغمغ يؤذيو بالمعغ في  –تعالى  –وقج تػعج هللا 
ْنَيا َواآْلِخَخِة َوأَ }: - تعالى –قاؿ ف َعج  َلُيْع ِإف  ال ِحيَغ ُيْؤُذوَف َّللا َ َوَرُسػَلُو َلَعَشُيُع َّللا ُ ِفي الجُّ

  (.ٖ.){َعَحاب ا ُمِييش ا

وارتكاب  - تعالى -ومعشى األذػ: ىػ مخالفة أمخ هللا " قاؿ البغػؼ:
ه عغ أف يمحقو د  شَ مُ  - جلعد و  -معاصيو, ذكخه عمى ما يتعارفو الشاس بيشيع, وهللا 

  .(ٗ.)ػ مغ أحج"أذ

اختمف العمساء في أذية هللا بساذا تكػف؟ فقاؿ الجسيػر مغ " قاؿ القخشبي:و 
والذخيظ إليو, ووصفو بسا ال يميق  ,والػلج ,وندبة الراحبة ,العمساء: معشاه بالكفخ

ا الجىخ أقمب وأن ,)يؤذيشي ابغ آدـ يدب الجىخ: ا عغ أبي ىخيخةكسا جاء مخفػع   ,بو
  (.٘.)الميل والشيار( أخخجو مدمع"

 -قاؿ السازرؼ: ىػ مجاز والبارغ « يؤذيشي ابغ آدـ»قػلو: "وقاؿ العخاقي: 
ا؛ ألف اإلنداف إذا فيحسل أف يخيج أف ىحا عشجكع إذ   ,ال يتأذػ مغ شيء -تعالى 

                                                           

 .ٙٙ٘/ٓٔ( فتح البارؼ البغ حجخ جٔ
 ( سبق تخخيجو.ٕ
 .ٚ٘( سػرة األحداب, اآلية: ٖ
 .ٖٙٚ/ٙ( تفديخ البغػؼ جٗ
 بترخؼ قميل.. ٖٕٛ, ٖٕٚ/ٗٔ( تفديخ القخشبي ج٘
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ومغ  ,لعمسو أف الدب يؤذيو, والسحبة تسشع مغ األذػ ,لع يرح أف يدبو ,أحب آخخ
فعل ما يكخىو السحبػب, فكأنو قاؿ: يفعل ما أنياه عشو وما يخالفشي فيو, والسخالفة 

  انتيى. -سبحانو  -فتجػز فييا في حق البارغ  ,فييا أذػ فيسا بيشكع

وأحدغ الشػوؼ التعبيخ عغ ذلظ مخترخ ا بقػلو: معشاه يعاممشي معاممة تػجب 
  (.ٔ.)"األذػ في حقكع

  الجىخ أم ىه عام؟ ةعلى لفظ مقرهر الشيي عن الدبالدؤال الثالث: ىل 

والجىخ والدماف واألبج كميا بسعشى واحج, وىػ راجع إلى حخكات "قاؿ العخاقي: 
 (.ٕ.)"الفمظ وىي الميل والشيار

بل  ,ةالمفط ا عمى ىحهليذ ىحا الشيي مقرػر   ":- اأيز   –قاؿ القخشبي و 
وما في  ,وانعكذ الجىخ وتعذ ,مظيمتحق بو كل ما في معشاه مغ قػليع: خخؽ الف

  (.ٖ.)" معشى ذلظ

  

                                                           

 .ٚ٘ٔ/ٛ( شخح التثخيب في شخح التقخيب لمعخاقي جٔ
 .ٙ٘ٔ/ٛج السخجع الدابق( ٕ
 . السخجع الدابق( ٖ
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َعششَشاثعاٌَادلجذش

َستَاٌشٌخَاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعٓ

صمى هللا عميو  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  - بغ كعب يّ بَ عغ أُ 
ن ا َنْدَأُلَظ ِمْغ َخْيِخ َىِحِه اَل َتُدبُّػا الخِّيَح, َفِإَذا َرَأْيُتْع َما َتْكَخُىػَف َفُقػُلػا: الم ُيع  إِ  : "- وسمع

الخِّيِح َوَخْيِخ َما ِفيَيا َوَخْيِخ َما ُأِمَخْت ِبِو, َوَنُعػُذ ِبَظ ِمْغ َشخِّ َىِحِه الخِّيِح َوَشخِّ َما ِفيَيا 
  (.ٔ.)"َوَشخِّ َما ُأِمَخْت ِبوِ 

 : الذخح

وفي  ,ابِ بَ الدِّ  التححيخات والشػاىي الشبػية عغمغ  عذخ يثانىحا ىػ الشيي ال
هللا  تعغ سب مخمػؽ مغ مخمػقا -صمى هللا عميو وسمع  -يشيي الشبي  ,الشيي ىحا

وىل  ؟يا؟ ولساذا نييشا عغ سبالسشيي عغ سبيا الخيح اسف ,الخيح أال وىي -تعالى  -
  ىشاؾ فخؽ بيغ الخيح والخياح؟

  ؟الخيح السشيي عن سبيا ام الدؤال األول:

ح نيي يتزح أف الشيي عغ سب الخي ,ستقجـمغ خالؿ الشطخ في الحجيث ال
 قػؿ: ح أولبياف أنػاع الخي ,كل أنػاع الخيحل شامل ,عاـ

ِميخؼ الذافعي:  والخياح أربع: التي مغ تجاه الكعبة: الربا, "قاؿ أبػ البقاء الج 
بفتح  -ومغ ورائيا: الجبػر, ومغ جية يسيشيا: الجشػب, ومغ جية شساليا: الذساؿ 

فػ ولكل مغ ىحه الخياح شبع ونفع كفرػؿ الدشة,  ,خسذ لغاتوفييا  -الذيغ 
)الجشػب(: حارة رشبة وىي )الربا(: حارة يابدة, و)الجبػر(: رشبة باردة, و

كة , وأىل م(ٕ))األزيب(, وفي الحجيث: )اسسيا عشج هللا: األزيب, وعشجكع الجشػب(

                                                           

( رواه التخمحؼ وقاؿ: ىحا حجيث حدغ صحيح, الدشغ, أبػاب الفتغ, باب ما جاء في الشيي عغ سب الخياح, ٔ
 .ٜٛ٘/ٙ, وصححو األلباني, سمدمة األحاديث الرحيحة جٕٕٕ٘, بخقع ٕٔ٘/ٗج
, وقاؿ البػصيخؼ: ىحا إسشاد ضعيف؟ إتحاؼ الخيخة السيخة بدوائج ٜٛٗٙ( رواه البييقي, الدشغ الكبخػ, بخقع ٕ

 -قاؿ: " إف هللا  -صمى هللا عميو وسمع  -, ونز الخواية عغ أبي ذر, يبمغ بو الشبي ٚٙٔ/ٙالسدانيج العذخة ج
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ح الجشة التي تيب )الذساؿ(: باردة يابدة, وىي: رييدتعسمػف ىحا االسع كثيخ ا, و
  عمييع.

 -صمى هللا عميو وسمع  -الشبي  : أف- رضي هللا عشو -روػ مدمع عغ أنذ 
إف في الجشة لدػؽ, يأتػنيا كل جسعة, فتيب ريح الذساؿ فتحثػ في وجػىيع قاؿ: "

 , , فيخجعػف إلى أىمييع وقج ازدادوا حدش ا وجساال  وثيابيع, فيددادوف حدش ا وجساال 
, فيقػلػف: وأنتع, وهللا لقج فيقػؿ ليع أىم ػىع: وهللا لقج ازددتع بعجنا حدش ا وجساال 

وىحه الخيح ىي السثيخة؛ ألنيا تثيخ في وجػىيع نزخة  ,(ٔ)"ازددتع بعجنا حدش ا وجساال  
  (.ٕ.)"الشعيع

  ؟الثاني: لساذا نييشا عن سب الخيحالدؤال 

 : مشيا ؛ ألسبابأو الخياح حنييشا عغ سب الخيلقج 

فعغ أبي ىخيخة, قاؿ: قاؿ  ,-تعالى  – هللاوروح  ذِ فَ أف الخيح مغ نَ  :لاألو
: "ال تدبػا الخيح, فإنيا مغ روح هللا تأتي -صمى هللا عميو وسمع  -رسػؿ هللا 

  (.ٖ.)بالخحسة والعحاب, ولكغ سمػا هللا مغ خيخىا, وتعػذوا باهلل مغ شخىا"

 –ا مغ نفذ الخحسغ, قػلو ال تدبػا الخيح, فإني" , قاؿ:ي بغ كعببَ عغ أُ و 
َساِء َواأْلَْرضِ } :- تعالى ِخ َبْيَغ الد  َحاِب اْلُسَدخ  َياِح َوالد  ولكغ قػلػا:  ,(ٗ){َوَتْرِخيِف الخِّ

                                                                                                                                                                      

ا بعج الخيح بدبع سشيغ, -عد وجل  مغ دونيا باب مغمق, وإنسا تأتيكع الخوح مغ خالؿ ذلظ  خمق في الجشة ريح 
ج هللا األزيب, وىي عشجكع الباب, ولػ فتح ذلظ الباب ألدرت ما بيغ الدساء واألرض مغ شيء, وىي عش

 ".الجشػب
( رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب الجشة وصفة نعيسيا وأىميا, باب في سػؽ الجشة وما يشالػف فييا مغ الشعيع ٔ

 .ٖٖٕٛ, بخقع ٕٛٚٔ/ٗؿ, جوالجسا
 .٘ٛ٘/ٕ( الشجع الػىاج  في شخح السشياج جٕ
, وقاؿ ٕٖٚٚ, بخقع ٕٕٛٔ/ٕ( رواه ابغ ماجو, سشغ ابغ ماجو, كتاب األدب, باب الشيي عغ سب الخيح, جٖ

ار الداعاتي: رجالو ثقات, الفتح الخباني لتختيب مدشج االماـ أحسج بغ حشبل الذيباني ومعو بمػغ األماني مغ أسخ 
 .ٕٖٖ/ٜٔالفتح الخباني ج

 .ٗٙٔ( سػرة البقخة, اآلية: ٗ
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أرسمت بو, ونعػذ بظ  امفييا, وخيخ  امالميع إنا ندألظ مغ خيخ ىحه الخيح, وخيخ 
  (.ٔ.)"أرسمت بو امفييا, وشخ  اممغ شخىا, وشخ 

فإف  ,قيل: الخوح الشفذ والفخج والخحسة ,قػلو: فإنيا مغ روح هللا" دشجؼ:قاؿ ال
ا قمت: إذا كاف عحاب   ,ح مغ رحستو مع أنيا تجيء بالعحابقيل: كيف يكػف الخي

أؼ الجائي مغ حزخة  ,ا الخوح بسعشى الخائحفيكػف رحسة لمسؤمشيغ, وأيز   ,لمطمسة
  (.ٕ.)"فإنو تأديب والتأديب حدغ ,يعيب فال ؛وأخخػ لمعحاب ,هللا بأمخه تارة لمكخامة

سبحانو  -أؼ: مغ رحستو, ومشو قػلو « مغ روح هللا»قػلو: " وقاؿ البغػؼ:
ِ ِإال  اْلَقْػـُ اْلكاِفُخوفَ َواَل َتْيَأُسػا ِمْغ َرْوِح َّللا ِ : }- عالىوت  ,(ٖ){ِإن ُو ال َيْيَأُس ِمْغ َرْوِح َّللا 

أؼ:  ,(ٗ){َوَأي َجُىْع ِبُخوٍح ِمْشوُ }: - عد وجل -أؼ: مغ رحستو, وقيل في قػلو 
  (.٘.)"بخحسة

 –فعغ أبي بغ كعب  ,دبياببالجعاء عشج رؤيتيا ال  أنشا مأمػروف : الثاني
ال تدبػا الخيح, : "-صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو 

فييا وخيخ  امىحه الخيح وخيخ  مػا: الميع إنا ندألظ مغ خيخ, فقتكخىػف  امفإذا رأيتع 
  (.ٙ.)أمخت بو" امفييا وشخ  امأمخت بو, ونعػذ بظ مغ شخ ىحه الخيح وشخ  ام

ومغ ذلظ  ,وأمخوا بو غيخىع ,-رضػاف هللا عمييع  - فعمو الرحابة اموىحا 
  يمي:ما 

                                                           

( رواه الحاكع وقاؿ: ىحا حجيث صحيح عمى شخط الذيخيغ, ولع يخخجاه, ووافقو الحىبي عمى شخط البخارؼ, ٔ
 . ٖ٘ٚٓ, بخقع ٜٕٛ/ٕالسدتجرؾ عمى الرحيحيغ, كتاب التفديخ, ج

 .ٗٓٗ/ٕ( حاشية الدشجؼ عمى سشغ ابغ ماجو جٕ
 .ٚٛػسف, اآلية: ( سػرة يٖ
 .ٕٕ( سػرة السجادلة, اآلية: ٗ
 .ٖٜٖ/ٗ( شخح الدشة لمبغػؼ ٘
 ( سبق تخخيجو.ٙ
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قاؿ:  ,إذا ىبت الخيح -رضي هللا عشو  –عغ أبي جعفخ, قاؿ: كاف عمي  -أ 
فعافشي  ,فارحسشي فيسغ تخحع, وإف كشت أرسمتيا عحاب ا ,ت أرسمتيا رحسةالميع إف كش»

  (.ٔ.)«فيسغ تعافي

عغ ابغ عبج الخحسغ بغ أبدػ, عغ أبيو, قاؿ: ىاجت الخيح عمى عيج  -ب 
مػا: ندأؿ هللا خيخىا, وخيخ ما فدبيا إنداف, فقاؿ أبي: "ال تدبػا الخيح, ولكغ ق أبي,

  (.ٕ.)أرسمت بوعػذ باهلل مغ شخىا وشخ ما فييا, وشخ ما فييا, وخيخ ما أرسمت بو, ونت

 عغ مجاىج, قاؿ: ىاجت ريح أو ىبت ريح فدبػىا, فقاؿ ابغ عباس: -ج 
مػا: الميع اجعميا رحسة وال بالعحاب, ولكغ قال تدبػىا, فإنيا تجيء بالخحسة وتجيء "

  (.ٖ.)ا "تجعميا عحاب  

د مغ السدجج, فاستقبمتو ريح عغ مجدأة بغ زاىخ, قاؿ: "خخج ابغ مدعػ  -د 
, فقاؿ ابغ مدعػد: ال تدبػا الخيح, فإنيا ِبذْ  ٌخ, َوُنْحٌر, شجيجة, فدبيا رجل مغ القـػ

  (.ٗ.)"مت بوحوا باهلل مغ شخ ما أرسولػاقح, ولكغ استع

عغ جعفخ, عغ أبيو, قاؿ: كاف ابغ عسخ إذا عرفت الخيح, فجارت,  -ىػ 
  (.٘.)«توفإنيا محىب ,شجوا التكبيخ»يقػؿ: 

عغ أبي بغ كعب أف ف ,ألنيا مأمػرة ؛يجخؼ  اسأف الخيح ال دخل ليا في: الثالث
اية وفي رو فدبيا رجل,  - صمى هللا عميو وسمع -الخيح ىاجت عمى عيج رسػؿ هللا 

 ,(ٙ)فمعشيا" –صمى هللا عميو وسمع  -إف رجال  نازعتو الخيح رداءه عمى عيج الشبي "

                                                           

 .ٓٚٔ, بخقع ٔٙٔ( رواه ابغ أبي الجنيا, السصخ والخعج والبخؽ, باب في الخيح, صػ ٔ
 .ٖٙٛٗ, بخقع ٜٛٔ/ٚ( أخخجو البييقي, شعب اإليساف, حفع المداف, جٕ
 .ٕٕٜٕٓ, بخقع ٕٚ/ٙكتاب الجعاء, ما يجعى بو لمخيح إذا ىبت؟, ج( رواه ابغ أبي شيبة, السرشف, ٖ
 .ٗ٘ٔ, بخقع ٗ٘ٔ( رواه ابغ أبي الجنيا, السصخ والخعج والبخؽ, باب في الخيح, صػ ٗ
 .ٕٕٜٕٔ, بخقع ٕٛ/ٙ( رواه ابغ أبي شيبة, السرشف, كتاب الجعاء, ما يجعى بو لمخيح إذا ىبت؟, ج٘
, وصححو ٜٛٓٗ, بخقع ٕٓٚ/ٚأوؿ كتاب األدؿ, باب الشيي عغ المعغ, ج ( رواه أبػ داود, سشغ أبي داود,ٙ

 .ٕٙ/ٕاأللباني, سمدمة األحاديث الرحيحة ج
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فييا,  امأمػرة, ولكغ قل: الميع إني أسألظ خيخىا وخيخ ال تدبيا, فإنيا مفقاؿ: "
  (.ٔ.)"أمخت بو امفييا وشخ  امأمخت بو, وأعػذ بظ مغ شخىا وشخ  اموخيخ 

, أؼ: بأمخ ما, أو السشازعة مغ خاصيتيا ولػاـز (")فإنيا مأمػرة قاؿ اليخوؼ:
عباده وىػ ابتالء ل - اأيز   – وجػدىا عادة, أو فإنيا مأمػرة حتى ىحه السشازعة

  (.ٕ)."األضيخ

سبحانو وتعالى  -")فإنيا مأمػرة( يعشي أنيا تيب بأمخ هللا  الديارنفػرؼ:وقاؿ 
  (.ٖ.), فيي ليدت أىال  لمعغ"-

عغ ابغ عباس: أف رجال  لعغ ف ,عاد المعغ عميو ,أف مغ لعغ الخيح: الخابع
صمى هللا عميو  -  نازعتو الخيح رداءه عمى عيج الشبيوقاؿ مدمع: إف رجال   -الخيح 
: ال تمعشيا فإنيا مأمػرة, وإنو -صمى هللا عميو وسمع  - فقاؿ الشبي ,فمعشيا –وسمع 

  (.ٗ.)رجعت المعشة عميو" ,ا ليذ لو بأىلمغ لعغ شيئ  

وفي  ,)رجعت المعشة عميو( بتعجيو بمعشو ما ال يدتحق" قاؿ ابغ رسالف:
  (.٘). أعرانا لخبو"الحجيث: "ما لعغ أحج األرض إال قالت: لعغ َّللا  

عغ ف ,ذلظ أخحوا ححرىع –رضػاف هللا عمييع  –ولحلظ لسا عمع الرحابة  
ا لعبج هللا بغ مدعػد, وإف عبج هللا بغ مدعػد, رجل يكشى أبا عسيخ, أنو كاف صجيق  

زاره في أىمو, فمع يججه, قاؿ: فاستأذف عمى أىمو, وسمع, فاستدقى, قاؿ: فبعثت 
مغ الجيخاف, فأبصأت, فمعشتيا, فخخج عبج هللا, فجاء أبػ عسيخ, الجارية تجيئو بذخاب 

فقاؿ: يا أبا عبج الخحسغ, ليذ مثمظ يغار عميو, ىال سمست عمى أىل أخيظ, 

                                                           

 , وصححو السحقق.ٚٙٔ, بخقع ٛٚٔ/ٔ( أخخجو عبج بغ حسيج, السشتخب مغ مدشج عبج بغ حسيج, جٔ
 .ٖٙٗٓ/ ٚ( مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح جٕ
 .ٖٛٔ/ ٖٔأبي داود لمديارنفػرؼ ج( بحؿ السجسيػد شخح سشغ ٖ
 ( سبق تخخيجو قخيب ا.ٗ
. يشطخ: ٖٕٛٗ, بخقع ٖٙٔ/ٚ( أثخ مػقػؼ عمى أبي الجرداء, رواه البييقي, شعب اإليساف, حفع المداف, ج٘

 .ٔٙٙ/ٛٔشخح سشغ أبي داود البغ رسالف ج
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وجمدت وأصبت مغ الذخاب؟ قاؿ: قج فعمت, فأرسمت الخادـ, فأبصأت, إما لع يكغ 
صمى  -ت رسػؿ هللا , فمعشتيا, وسسعرغبػا فيسا عشجىع, فأبصأت الخادـعشجىع, وإما 

إف المعشة إذا وجيت إلى مغ وجيت إليو, فإف أصابت , يقػؿ: "- هللا عميو وسمع
ا, وإال قالت: يا رب, وجيت إلى فالف, فمع أجج , أو وججت فيو مدمك  عميو سبيال  
", فخذيت أف ا, فيقاؿ ليا: ارجعي مغ حيث جئت, ولع أجج فيو مدمك  عميو سبيال  

  (.ٔ.)فتخجع المعشة, فأكػف سببيا"تكػف الخادـ معحورة, 

عغ دمحم بغ عباس قاؿ: ف ,أف مغ سب الخيح قج يبتميو هللا بالفقخ: الخامذ
صمى هللا  -الفقخ فقاؿ رسػؿ هللا  -صمى هللا عميو وسمع  -شكا رجل إلى الشبي 

  (.ٕ.)«لعمظ تدب الخيح: »-عميو وسمع 

والسصخ  ,سبب السصخ كانت اسوكأف الدبب في ذلظ: أنيا ل"قاؿ الجميخؼ: 
  (.ٖ.)مشع الخزؽ بحلظ"سبب الخزؽ, فسغ سبيا؛ 

عغ مصخؼ, عغ كعب؛ قاؿ: لػ حبذ ف ,أف الخيح فييا خيخ لمشاس الدادس:
  (.ٗ.)ا؛ ألنتغ ما بيغ الدساء واألرض"الخيح ثالث   -عد وجل  -هللا 

  الدؤال الثالث: ىل ىشاك فخق بين الخيح والخياح؟

 : في قػليغ ويسكغ أف نجسل خالفيع ,ااختمفت العمساء في ىح

إلى  والديػشي ,وأبػ عبيج ,مشيع ابغ عباسذىب أصحابو و  األول: القهل
  (.٘).وإذا كانت مفخدة فيي لمعحاب ,لمخحسةغالب ا  مجسػعة فيي أنيا إذا كانت

                                                           

, وقاؿ السحقق ٖٙٚٛع , بخقٕٓٗ/ٙج -رضي هللا عشو  –( رواه أحسج, السدشج, مدشج عبجهللا بغ مدعػد ٔ
 .ٔٙ/ ٖشعيب األرنؤوط: محتسل لمتحديغ, وقاؿ األلباني: إسشاده جيج.صحيح التخغيب والتخىيب ج

, بخقع ٜٓٔ/٘( رواه البييقي, معخفة الدشغ واآلثار, كتاب االستدقاء, القػؿ واإلنرات عشج الدحاب والخيح, جٕ
 .ٓٛٔ, وقاؿ الشػوؼ: حجيث مشقصع, األذكار, صػ ٕٓ٘ٚ

 .٘ٛ٘/ٕ( الشجع الػىاج في شخح السشياج  جٖ
 , وضعفو السحقق.ٕٕ٘ٙ, بخقع ٜٕٓ/ٙ( رواه الجيشػرؼ, السجالذ وجػاىخ العمع, جٗ
 .ٙٗٗ/ٔ, وسبل الدالـ جٕٔٗ/ٔ, وتحفة األبخار شخح مرابيح الدشة جٖٙ٘/ٕج ( اإلتقاف في عمـػ القخآف٘
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 ل أدلتيع ما يمي: ومجسَ 

 ىبت ريح امقاؿ:  - اسرضي هللا عشي -عغ عكخمة, عغ ابغ عباس  - ٔ 
الميع اجعميا رحسة »عمى ركبتيو, وقاؿ:  - صمى هللا عميو وسمع -قط إال جثا الشبي 

 قاؿ ابغ عباس في كتاب هللا ,«اا وال تجعميا ريح  ا, الميع اجعميا رياح  وال تجعميا عحاب  
ا َصْخَصخ اَأْرَسمْ : }- تعالى –  قاؿ:و  ,(ٕ){َعِكيعَ َعَمْيِيُع الخِّيَح الْ  َأْرَسْمَشا}, و(ٔ){َشا َعَمْيِيْع ِريح 
َياَح َلَػاِقحَ َوأَ } َخاتٍ , و}(ٖ){ْرَسْمَشا الخِّ َياَح ُمَبذِّ   (.ٗ) .{ُيْخِسَل الخِّ

 وأجيب عن ىحا من وجيين: 

قاؿ: أخبخني رواه الذافعي " قاؿ السشاوؼ:فقج  ,ال يثبتالحجيث ىحا أف  األول:
ومغ  ,ا نحػهع  مغ ال أتيسو عغ العالء بغ راشج, عغ عكخمة عغ ابغ عباس مخفػ 

بيع ىػ إبخاليع بغ أبي بغ حجخ: وىحا السالبييقي في الجعػات قاؿ الحافع  شخيقو
  (.٘.)"ضعيفيحيى, وىػ 

فقاؿ مجاىج: ىاجت ريح, َفَدبُّػىا.  فوخال عغ ابغ عباسأنو صح  الثاني:
مػا: الميع ء بالخحسة وتجيء بالعحاب, ولكغ قال تدبػىا, فإنيا تجي" فقاؿ ابغ عباس:

  (.ٙ.)"رحسة, وال تجعميا عحاب ا جعمياا

وكل  ,كل شيء في القخآف مغ الخياح فيػ رحسة" :عغ أبي بغ كعب قاؿ - ٕ
  (.ٚ.)"شيء فيو مغ الخيح فيػ عحاب

                                                           

 .ٜٔ( سػرة القسخ, اآلية : ٔ
 .ٔٗ:  ( سػرة الحاريات , اآليةٕ
 .ٕٕ( سػرة الحجخ, اآلية : ٖ
, اآلية : ٗ . رواه الذافعي, مدشج الذافعي, كتاب الرالة, الباب الدادس عذخ في ٙٗ( سػرة الخـو

, ٖٔ٘/ٕ, وحدشو ابغ األثيخ والرشعاني,, الذافي في شخح مدشج الذافعي جٕٓ٘, بخقع ٘ٚٔ/ٔالجعاء,ج
 . ٛ٘ٗ/ٛوالتشػيخ شخح الجامع الرغيخ ج

 .ٜ٘ٓ/ٕالدساوؼ بتخخيج أحاديث القاضي البيزاوؼ ج( الفتح ٘
, وصححو ٕٕٜٕٓ, بخقع ٕٚ/ٙ( رواه ابغ أبي شيبة, السرشف, كتاب الجعاء, ما يجعي لمخيح بو إذا ىبت, جٙ

 .ٖٕٕ/ٕٔاأللباني, سمدمة األحاديث الزعيفة ج
 .٘ٚٗٔ, بخقع ٕ٘ٚ/ٔج( رواه ابغ أبي حاتع, تفديخ القخآف العطيع, قػلو عد وجل: }وترخيف الخياح{ , ٚ
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 اموأ ,ال تكػف إال في الخحسة ذىب أصحابو إلى أف الخياح القهل الثاني:
  (.ٔ.)فتكػف في الخحسة أو العحاب ,الخيح

 يمي:  اسظ بواستجلػا عمى ذل

ُىَػ ال ِحؼ ُيَديُِّخُكْع ِفي اْلِبخِّ َواْلَبْحِخ َحت ى ِإَذا ُكْشُتْع } :-تعالى  –قاؿ هللا  - ٔ
ِفي اْلُفْمِظ َوَجَخْيَغ ِبِيْع ِبِخيٍح َشيَِّبٍة َوَفِخُحػا ِبَيا َجاَءْتَيا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُىُع اْلَسْػُج ِمْغ 

 (. ٕ).{ُكلِّ َمَكافٍ 

عد  -والخيح العاصف مشو  ,كانت الخيح الصيبة مغ هللا رحسة"لصحاوؼ: قاؿ ا
  (.ٖ.)"رواه أبػ عبيج امقج دؿ عمى انتفاء  امففي ذلظ  -وجل عحاب ا 

 وأجيب عن ىحا: 

في العحاب فإنيا تأتي مغ وجو  اموأ ,افكانت في الخحسة رياح  " قاؿ الديػشي:
في سػرة  -تعالى  -قػلو  ىحه القاعجةوقج خخج عغ  ,وال معارض ليا وال دافع ,واحج

َجاَءْتَيا { وذلظ لػجييغ: لفطي وىػ السقابمة في قػلو: }َخْيَغ ِبِيْع ِبِخيٍح َشيَِّبةٍ َوجَ يػنذ: }
َوَمَكُخوا َوَمَكَخ }  نحػ:وال يجػز استقالال   ,{ ورب شيء يجػز في السقابمةفٌ ِريٌح َعاِص 

تحرل بػحجة  اسومعشػؼ, وىػ أف تساـ الخحسة ىشاؾ إن ,(ٗ){َّللا ُ َوَّللا ُ َخْيُخ اْلساِكِخيغَ 
فإف اختمفت  ,فإف الدفيشة ال تديخ إال بخيح واحجة مغ وجو واحج ,الخيح ال باختالفيا

وليحا أكج ىحا السعشى  ,والسصمػب ىشا ريح واحج ,كاف سبب اليالؾ ,عمييا الخياح
َذْأ ُيْدِكِغ الخِّيَح َفَيْطَمْمَغ ِإْف يَ جخػ قػلو: } -ا أيز   -وعمى ذلظ  ,بػصفيا بالصيب

  (.٘).{َعمى َضْيِخهِ  َرَواِكجَ 

                                                           

 .ٜٖٚ/ٕ, وشخح مذكل اآلثار لمصحاوؼ جٕٕٕ/ٕٔ( يشطخ : سمدمة األحاديث الزعيفة لأللباني جٔ
 .ٕٕ( سػرة يػنذ , اآلية : ٕ
 .ٜٖٚ/ٕ( شخح مذكل اآلثار لمصحاوؼ جٖ
 .ٗ٘( سػرة آؿ عسخاف, اآلية: ٗ
 .ٖٚ٘, ٖٙ٘/ٕػشي ج. يشطخ : اإلتقاف في عمـػ القخآف لمديٖٖ( سػرة الذػرػ, اآلية : ٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   

148 

 

قاؿ: أخحت الشاس ريح بصخيق مكة  -رضي هللا عشو  -عغ أبي ىخيخة  - ٕ
فقاؿ عسخ بغ الخصاب  ,حاج فاشتجت عمييع -رضي هللا عشو  -وعسخ بغ الخصاب 

فبمغشي الحؼ سأؿ  ,ائ  الخيح؟ لع يخجعػا إليو شي املسغ حػلو:  -رضي هللا عشو  -
عشو عسخ فاستحثثت راحمتي حتى أدركتو فقمت: يا أميخ السؤمشيغ, أخبخت أنظ سألت 

الخيح مغ روح »يقػؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -وإني سسعت رسػؿ هللا  ,عغ الخيح
واستعيحوا  ,فال تدبػىا سمػا هللا خيخىا ,تأتي بالخحسة وتأتي بالعحاب - تعالى - هللا

 (.ٔ.)«غ شخىاباهلل م

أنيا قالت: كاف الشبي  -صمى هللا عميو وسمع  -عغ عائذة, زوج الشبي  - ٖ
الميع إني أسألظ خيخىا, وخيخ »إذا عرفت الخيح, قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -
أرسمت  امفييا, وشخ  امأرسمت بو, وأعػذ بظ مغ شخىا, وشخ  امفييا, وخيخ  ام

غيخ لػنو, وخخج ودخل, وأقبل وأدبخ, فإذا مصخت, , قالت: وإذا تخيمت الدساء, ت«بو
 اسلعمو, يا عائذة كيو, قالت عائذة: فدألتو, فقاؿ: "سخؼ عشو, فعخفت ذلظ في وج

ا ُمْدَتْقِبَل َأْوِدَيِتِيْع َقاُلػا َىَحا َعاِرٌض ُمْسِصُخَناقاؿ قـػ عاد: } ا َرَأْوُه َعاِرض  َبْل ُىَػ َما  َفَمس 
  (.ٕ.)"{ِريٌح ِفييا َعحاٌب َأِليعٌ  اْسَتْعَجْمُتْع ِبوِ 

صمى هللا عميو وسمع  -أف الشبي  -رضي هللا عشيسا  -عغ ابغ عباس  - ٗ
  (.ٖ.)«كت عاد بالجبػرىمِ خت بالربا, وأُ ِر نُ »قاؿ:  -

رويشا أف الخيح قج تأتي بالخحسة, وقج تأتي  اموفي جسيع "قاؿ الصحاوؼ: 
وكاف  ,حسة, والعحاب, وأنيا ريح واحجة ال رياحال في الخ  اسبالعحاب, وأنو ال فخؽ بيشي

                                                           

 .ٜٙٚٚ, بخقع ٖٛٔ/ٗ( رواه الحاكع وصححو ووافقو الحىبي, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, كتاب األدب, جٔ
. رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب صالة االستدقاء, باب التعػذ عشج رؤية الخيح ٕٗ( سػرة األحقاؼ, اآلية : ٕ

 .ٜٜٛ, بخقع ٙٔٙ/ٕوالغيع, والفخح بالسصخ, ج
يو, رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, أبػاب االستدقاء, باب قػؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع نرخت ( متفق عمٖ

, و رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب صالة االستدقاء, باب التعػذ عشج رؤية الخيح ٖ٘ٓٔ, بخقع ٖٖ/ٕبالربا, ج
 .ٜٓٓ, بخقع ٙٔٙ/ٕوالغيع, والفخح بالسصخ, ج
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خ ِر أنو نُ  -صمى هللا عميو وسمع  -عغ رسػؿ هللا  ,رويشاه عغ ابغ عباس اسفي
قج  اموىي ريح واحجة, وفي ذلظ  ,كت بالجبػرىمِ وأف عادا أُ  ,وىي ريح واحجة ,بالربا

  (.ٔ.)"ذكخنا امدؿ عمى 

صمى هللا عميو  -ػؿ هللا قاؿ: قاؿ رس -عغ جابخ ػ رضي هللا عشو  - ٘
, : »-وسمع  ال تدبػا الميل والشيار, وال الذسذ, وال القسخ, وال الخيح, فإنيا رحسة لقـػ

  (.ٕ.)«وعحاب آلخخيغ

  .وىي مفخدة في الخحسة والعحاب ,فيحا الحجيث ذكخ الخيح": )أبػ َىش اد( قلت

الحؼ  ,ثانيسبق أف الخأؼ الحؼ تسيل إليو الشفػس ىػ الخأؼ ال اسفيتزح م
فتكػف في الخحسة  ,وأما الخيح ,ذىب أصحابو إلى أف الخياح ال تكػف إال في الخحسة

  .لقػة أدلتيعوذلظ ؛ أو العحاب

فال يجػز لشا سبيا  ,الثاني ػاء كاف القػؿ األرجح ىػ األوؿ أوفد ,وعمى كلٍ 
 وهللا أعمع. .مفخدة كانت الخيح أو مجسػعة
  

                                                           

 .ٖٙٛ, ٖ٘ٛ/ٕ( شخح مذكل اآلثار لمصحاوؼ جٔ
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني في األوسط, ٜٛٙٗ, بخقع ٓٚ/٘( رواه الصبخاني, السعجع األوسط, باب العيغ, جٕ

,  ٔٚ/ٛوفيو سعيج بغ بذيخ, وثقو جساعة وضعفو جساعة, وبكية رجالو ثقات. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج
 .ٖٙ/ٙوضعفو البػصيخؼ, إتحاؼ الخيخة السيخة ج
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َعششَبِساخلَادلجذش

 ستَاحلّىَٚإًٌَٙعٓاٌزذزٌشَ

صمى هللا عميو  -َأف  َرُسػَؿ هللِا  -رضي هللا عشيسا  -جابخ بغ عبج هللا عغ 
ّـِ اْلُسَديِِّب َفَقاَؿ: -وسمع  اِئِب َأْو ُأ ّـِ الد  ـ  », َدَخَل َعَمى ُأ اِئِب َأْو َيا ُأ ـ  الد  َما َلِظ؟ َيا ُأ

اَل َتُدبِّي اْلُحس ى, َفِإن َيا »ُحس ى, اَل َباَرَؾ هللُا ِفيَيا, َفَقاَؿ: َقاَلْت: الْ  (ٔ)«اْلُسَديِِّب ُتَدْفِدِفيَغ؟
, َكَسا ُيْحِىُب اْلِكيُخ َخَبَث اْلَحِجيجِ  ـَ   (.ٕ.)«ُتْحِىُب َخَصاَيا َبِشي آَد

 : الذخح

وىحا  ,الدباب والشػاىي الشبػية عغ ,التححيخاتعذخ مغ  ىحا ىػ الشيي الثالث
 ,أال وىػ مخض الحسى ,ض مغ األمخض التي تريب اإلندافالشيي يتعمق بدب مخ 

 قػؿ: وما كشيتيا؟ ولساذا نييشا عغ سبيا؟ فأسسيت بيحا االسع؟  ذاالحسى؟ ولسا فسا

  وما كشيتيا؟ سسيت بيحا اًلسم؟ ذاالحسى؟ ولسا الدؤال األول: ما

  الحسى والحسة: عمة يدتحخ بيا الجدع, مغ الحسيع.

الحسى مغ فيح مشو الحجيث: "الحخارة السفخشة, و  قيل: سسيت لسا فييا مغ
, وإما لسا يعخض فييا مغ الحسيع وىػ العخؽ, أو لكػنيا مغ أمارات الحساـ (ٖ)"جيشع

وحع الخجل, بالزع:  ,لقػليع: الحسى رائج السػت أو بخيج السػت, وقيل: باب السػت
, قالو فيػ محسػـ, وىػ مغ الذػاذ -تعالى  –وأحسو هللا  ,أصابتو الحسى

  (.ٗ)الجػىخؼ.

                                                           

 .ٕٚٗ/ ٕفيو, وىي تدفدؼ مغ الحسى, أؼ تختعج مغ البخد. مجسع بحار األنػار ج ( زفدؼٔ
رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب البخ والرمة واآلداب, باب ثػاب السؤمغ فيسا يريبو مغ مخض, أو حدف,  ٕ)

 .ٕ٘ٚ٘, بخقع ٖٜٜٔ/ٗأو نحػ ذلظ حتى الذػكة يذاكيا, ج
, ٕٖٔٙ, بخقع ٕٓٔ/ٗمق, باب صفة الشار, وأنيا مخمػقة ", ج( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب بجء الخٖ

 .ٜٕٕٓ, بخقع ٖٔٚٔ/ٗوصحيح مدمع, كتاب الدالـ, باب لكل داء دواء واستحباب التجاوؼ, ج
 .ٛٔ, ٚٔ/ٕٖ( تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس جٗ
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فالشاضخ في كتب المغػييغ يجج أنيع ذكخوا ليا كشى ومدسيات  ,وأما كشيتيا
  وأـ كمبة(. ,وأـ اليبخزؼ  ,ورائج السػت ,وأـ ممحـ ,)أـ ممجـ :كثيخة وىي

, سسيت بو؛ مغ قػليع: ثػب ممجـ: أؼ كشية الحسى األصبياني: أـ ممجـ:قاؿ 
  ىشو.خمق مخقع؛ ألنيا تخمق البجف وتػ 

والمحـ:  وذكخ بعس أىل المغة: أف أـ ممجـ خصأ, وإنسا ىػ بالحاؿ السعجسة.
  (.ٔ).المدـو

وقاؿ الدخقدصي: وقاؿ غيخ يعقػب: سسيت أـ ممجـ مغ المجـ, وىػ ضخب 
السخأة صجرىا عمى اليالظ, يخيج أف الحسى تػدؼ إلى ذلظ, كسا يقاؿ ليا: رائج 

  الكثيخ المحع األحسق, قاؿ حجية:السػت, ويقاؿ رجل ممجـ, وىػ الثقيل 

  (.ٕ.)ولكششي حجية بغ السزخب..ا إذ نكحتوفال تحدبشي ممجم  

والسقجاـ في كل  ,والجمج الشافح ,األسجوجاء في السعجع الػسيط: )اليبخزؼ( 
وكل شيء  ,والجيشار الججيج ,والحىب الخالز ,واألسػار مغ أساورة الفخس ,شيء

ُـّ الِيْبِخِزؼِّ  و ,خف ىبخزؼ جيجيقاؿ رجل ىبخزؼ و  ,جسيل وسيع   (.ٖ.)( الحسى)أ

 -صمى هللا عميو وسمع  - ففيو قػؿ الشبي ,وأـ كمبة: الحسى" :وقاؿ ابغ فارس
  (.ٗ).«أبخح فتى إف نجا مغ أـ كمبة»لديج الخيل: 

ل أف تكػف أـ كمبة مغّيخة عغ ُكْمَبَة بزع سَ حتَ "ويُ  :وقاؿ دمحم بغ يػسف الذامي
ـّ كمبة بالياء ىي الحّسى" ,الّخعجة أؼ شجة ,الكاؼ   (.٘.)وكمب البخد شجيجه, وأ

                                                           

 .ٕٙٗ/ ٗخ ج, والشياية في غخيب الحجيث واألثٕٔٔ/ٖ( السجسػع السغيث في غخيبي القخآف والحجيث جٔ
 .ٖٕٚ/ٔ( الجالئل في غخيب الحجيث جٕ
 .ٜ٘/ٗٔ, وتيحيب المغة جٜٜٙ/ ٕ( السعجع الػسيط جٖ
 .ٕٗ/ٔ. مقاييذ المغة جٛٚ٘,  ٚٚ٘/ٕ( روػ نحػه ابغ ىذاـ, سيخة ابغ ىذاـ, جٗ
 .ٖٓٙ/ٙ( سبل اليجػ والخشاد, في سيخة خيخ العباد ج٘
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  ؟لساذا نييشا عن سب الحسىالدؤال الثاني: 

 ألسباب مغ أىسيا:  ؛لقج نييشا عغ سب الحسى

يشقى الحجيج مغ كسا  ,تشقي اإلنداف مغ الحنػب والخصايا أف الحسى األول:
ومسا يجؿ عمى ذلظ  ,تدب وتحـيشبغي أف تذكخ ال أف ف ,ل الشاردخِ خبثو إذا أُ 

  أحاديث مشيا:

, دخل - صمى هللا عميو وسمع -عغ جابخ بغ عبج هللا, أف رسػؿ هللا  أوليا:
؟ يا أـ الدائب أو يا أـ السديب ما لظِ »عمى أـ الدائب أو أـ السديب فقاؿ: 

ب حىِ ال تدبي الحسى, فإنيا تُ »قالت: الحسى, ال بارؾ هللا فييا, فقاؿ: « تدفدفيغ؟
  (.ٔ.)«خصايا بشي آدـ, كسا يحىب الكيخ خبث الحجيج

ب خصايا بشي آدـ( ىحا تعميل حىِ )قػلو: فإن يا تُ " قاؿ أبػ العباس القخشبي:
يكػف عشيا مغ الثػاب, فيتعجػ ذلظ لكل مذقة, أو شجة يختجى  اسلسشع سب الحسى ل

أف سب ذلظ وحكسة ذلظ:  ,عمييا ثػاب, فال يشبغي أف يحـ شيء مغ ذلظ, وال يدب
يفزي  اسيرجر في الغالب عغ الزجخ, وضعف الربخ, أو عجمو, ورب اسإن

, مع أنو ال يفيج ذلظ فائجة, وال يخفف ألس     (.ٕ.)"ابراحبو إلى الدخط السحـخ

أـ الدائب عغ  –صمى هللا عميو وسمع  -: كيف نيى الشبي )أبػ َىش اد( قلت
  ولع تدبيا؟ ,ؾ هللا فييا"ال بار مع أنيا دعت عمييا بقػليا " ,سب الحسى

)ال تدبي الحسى( أؼ: فإف الجعاء عمييا مالـز لتشكيريا "قاؿ البكخؼ: 
وتحقيخىا, الحؼ بو يكػف الدب, ففي الحجيث استعارة مرخحة تبعية, وعمل الشيي 

, - تعالى –بقػلو )فإنيا تحىب خصايا بشي آدـ( أؼ: الرغائخ الستعمقة بحق هللا 
  (.ٖ.)عاـ مخرػص"فالخصايا في الحجيث 

                                                           

 سبق تخخيجو. ٔ)
 .ٜٗ٘, ٛٗ٘/ٙتاب مدمع ج( السفيع لسا أشكل مغ تمخيز كٕ
 .ٗٗ٘/ٛ( دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ جٖ
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اعتبخ ب خصايا بشي آدـ( حىِ فإنيا تُ  ,)ال تدبي الحسى"وقاؿ الجكتػر الشيغ: 
  (.ٔ.)الجعاء عمييا سب ا ليا"

صمى هللا  - : أف رسػؿ هللا- رضي هللا عشيسا - عغ ابغ عباسثانييا: 
فقاؿ: كال, « ال بأس شيػر إف شاء هللا»دخل عمى رجل يعػده, فقاؿ:  -عميو وسمع 

 صمى هللا عميو وسمع - ل حسى تفػر, عمى شيخ كبيخ, كيسا تديخه القبػر, قاؿ الشبيب
  (.ٕ.)«افشعع إذ  : »-

عغ عكبة بغ عبج الخحسغ بغ شخحبيل الجعفي, عغ أبيو, عغ ججه وفي رواية 
وىػ يشتفس فقاؿ: يا رسػؿ  -صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: أتى أعخابي رسػؿ هللا 

صمى هللا عميو  -يخ كبيخ كي تديخه القبػر, فقاؿ رسػؿ هللا حسى تفػر عمى ش ,هللا
قاؿ: فأعاد  ,«بل حسى تفػر عمى شيخ كبيخ ىي لو كفارة وشيارة وشيػر: »-وسمع 

مثل ما قاؿ لو. قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -فأعاد الشبي  ,األعخابي قػلو األوؿ
أما إذا : »-  عميو وسمعصمى هللا - فمسا كاف في الثالثة أو الخابعة قاؿ رسػؿ هللا

الخجل مغ  قاؿ: فسا أمدى«  مغ أمخ فيػ كائغفيػ كسا تقػؿ وما قزى هللا ,أبيت
  (.ٖ.)اغج إال ميت  

تعب عميظ مغ ىحا  أؼ: ال مذقة وال ,«ال بأس, شيػر» قػلو:" قاؿ اليخوؼ:
  (.ٗ.)؛ ألنو مصيخؾ مغ الحنػب"السخض بالحكيقة

ي أرشجتظ بقػلي: ال بأس ( تقخيخ لسا قاؿ, يعشاشعع إذ  وقاؿ الصيبي: قػلو: )ف
أف الحسى تصيخؾ, وتشفي ذنػبظ, فاصبخ, واشكخ هللا عمييسا, فأبيت إال  عميظ, إلى

وأنت  ,اليأس, والكفخاف, فكاف كسا زعست, وما اكتفيت بحلظ, بل رددت نعسة هللا
  (.٘.)قالو غزب ا عميو ,مدجع بو

                                                           

 .ٔٗ/ٓٔ( فتح السشعع شخح صحيح مدمع جٔ
 .ٕٙٙ٘, بخقع ٛٔٔ/ٚ( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب السخضى, باب ما يقاؿ لمسخيس, جٕ
 .ٖٗٗ, بخقع ٜٕٗ/ٔ( رواه الجوالبي, الكشى واألسساء, جٖ
 .ٖٕٔٔ/ٖخح مذكاة السرابيح ج( مخقاة السفاتيح شٗ
 .ٖٖٗٔ/ٗ( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الدشغ( ج٘
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 –وإف دخل؛ فإف هللا  ,يجخل بجنو الشار فمغ ,مغ دخل بجنو الحسىأف  الثاني:
 ؿ عمى ذلظ ما يمي: ومسا يج ,مغ فيح جيشع ألنياف عشو؛ يخف - تعالى

 صمى هللا عميو وسمع -, عغ الشبي -رضي هللا عشيسا  -عغ ابغ عسخ  - ٔ
  (.ٔ.)«الحسى مغ فيح جيشع فأبخدوىا بالساء», قاؿ: -

, قاؿ: - صمى هللا عميو وسمع -عغ أبي أمامة الباىمي, عغ رسػؿ هللا  - ٕ
  (.ٕ.)«أصاب السؤمغ مشيا كاف حطو مغ الشار اسالحسى كيخ مغ جيشع, ف»

فإذا ذاؽ لييبيا في  ,أؼ نار جيشع ()الحسى كيخ مغ جيشع قاؿ السشاوؼ:
قاؿ العخاقي: إنسا جعمت حطو مغ الشار؛ لسا  ,ال يحوؽ ليب جيشع في األخخػ  ,الجنيا

فيي تكفخ الحنػب؛ فتسشعو  ,وىحه صفة جيشع ,السغيخ لمجدعوالبخد  ,فييا مغ الحخ
  (.ٖ.)دخػؿ الشار"

 -ا , أنو عاد مخيز  -صمى هللا عميو وسمع  -عغ أبي ىخيخة, عغ الشبي  - ٖ
: -صمى هللا عميو وسمع  -مغ وعظ كاف بو, فقاؿ رسػؿ هللا  -ومعو أبػ ىخيخة 

لتكػف حطو  غ في الجنيا؛السؤم"أبذخ, فإف هللا يقػؿ: ىي نارؼ أسمصيا عمى عبجؼ 
  (.ٗ.)مغ الشار في اآلخخة"

: مسا مغ الشارحطو أؼ: نريبو بجال   ,لتكػف أؼ: الحسىقاؿ اليخوؼ: "
ل أنيا نريبو مغ الحتع السقزي سَ حتَ : ويُ الحنػب السجعػلة لو يـػ الكيامة اقتخؼ مغ

                                                           

, ٕٖٗٙ, بخقع ٕٔٔ/ٗ( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب بجء الخمق, باب صفة الشار, وأنيا مخمػقة, جٔ
 .ٜٕٕٓ, بخقع ٖٔٚٔ/ٗوصحيح مدمع, كتاب الدالـ, باب لكل داء دواء واستحباب التجاوؼ, ج

, وصححو األلباني, صحيح التخغيب ٛٙٗٚ, بخقع ٖٜ/ٛ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب الراد, جٕ
 .ٖ٘ٗ/ٖوالتخىيب ج

 .ٕٓٗ/ٖ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٖ
, بخقع ٕٔ٘/ٗ( رواه ابغ ماجو, سشغ ابغ ماجو, أبػاب الصب, باب الحسى مغ فيح جيشع, فابخدوىا بالساء, جٗ

 .ٔٙ/ٗ, وقاؿ البػصيخؼ: ىحا إسشاد صحيح رجالو مػثقػف, مرباح الدجاجة في زوائج بغ ماجو جٖٓٚٗ
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قاؿ  (ٔ){َعمى َربَِّظ َحْتسا  َمْقِزيًّا َوِإْف ِمْشُكْع ِإال  واِرُدىا كافَ : }- تعالى -عميو في قػلو
  (.ٕ.)"خالصيبي: واألوؿ ىػ الطاىخ, وعشجؼ أف الثاني ىػ الطاى

: -صمى هللا عميو وسمع  -عغ أبي ىخيخة قاؿ: جاء أعخابي, فقاؿ الشبي  - ٗ
, قاؿ: ال, «حخ بيغ الجمج والمحع»مجـ؟ قاؿ: قاؿ: وما أـ م« ىل أخحتظ أـ ممجـ؟»

يح تعتخض في الخأس, تزخب ر »قاؿ: وما الرجاع؟ قاؿ: « ِجعت؟فيل ُص »قاؿ: 
« مغ سخه أف يشطخ إلى رجل مغ أىل الشار», قاؿ: ال, قاؿ: فمسا قاـ قاؿ: «العخوؽ 

  (.ٖ.)أؼ: فميشطخه"

 ,والسيع األولى مكدػرة زائجة ,قاؿ الداعاتي: "أـ ممجـ" ىي كشية الحسى
  (.ٗ.)" ا بالحاؿ السعجسةوبعزيع يقػلي ,أؼ دامت ,والجمت عميو الحسى

عشج إصابتو بيا, أو أف  -تعالى  -أف السخء يشبغي لو أف يجعػ هللا  الثالث:
يتجاوػ مشيا إف أراد ذلظ, ال أف يدبيا, وقج جاء في التجاوؼ مشيا أحاديث صحيحة, 
وأما الجعاء عشج اإلصابة بيا, فقج جاء فيو حجيثاف في إسشاد كل مشيسا ضعف, 

 -صمى هللا عميو وسمع  -دخل رسػؿ هللا "عغ أنذ بغ مالظ, قاؿ:  األول:وىسا: 
وىي مػعػكة, فقاؿ: مالي أراؾ ىكحا, فقالت: بأبي  -رضي هللا عشيا  -عمى عائذة 

فإنيا مأمػرة, ولكغ إف شئت عمستظ  ,وأمي ىحه الحسى وسبتيا, فقاؿ: ال تدبييا
عمسشي, قاؿ: قػلي: الميع ارحع عشظ, قالت: ف -تعالى  –كمسات إذا تمػتيع أذىبيا هللا 

باهلل  آمشتِ  يا أـ ممجـ, إف كشِت  ,جمجؼ الخقيق, وعطسي الجقيق مغ شجة الحخيق

                                                           

 .ٔٚ( سػرة مخيع , اآلية : ٔ
 .ٔ٘ٔٔ/ٖ( مخقاة السفاتيح في شخح مذكاة السرابيح جٕ
, وصححو األلباني, صحيح األدب ٜ٘ٗ, بخقع ٗٚٔ( رواه البخارؼ, األدب السفخد, باب كفارة السخيس, صػ ٖ

 .ٙٛٔالسفخد لأللباني صػ 
 .ٖٗٔ/ٜٔ( الفتح الخباني لتختيب مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل الذيباني, ومعو بمػغ األماني لمداعاتي جٗ
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وتحػلي  ,فال ترجعي الخأس وال تشتشي الفع, وال تأكمي المحع, وال تذخبي الجـ ,العطيع
  (.ٔ.)ا آخخ, قاؿ: فقالتيا, فحىبت عشيا"مشي إلى مغ اتخح مع هللا إلي  

ا بعائذة" فميذ تأثيخ ىحا الجعاء ,وقج جخب ذلظ" رقاني:قاؿ الد    (.ٕ.)خاصًّ

إذا أصاب قاؿ: " -صمى هللا عميو وسمع  -عغ ثػباف, عغ الشبي  الثاني:
ا أحجكع الحسى, وإف الحسى قصعة مغ الشار, فميصفيا عشو بالساء البارد, وليدتقبل نيخ  

عبجؾ وصجؽ رسػلظ بعج  ع اشفِ ا يدتقبل جخية الساء فيقػؿ: باسع هللا. الميجاري  
صالة الفجخ قبل شمػع الذسذ, فيغتسذ فيو ثالث غسدات ثالثة أياـ, فإف لع يبخأ 

و ال في ثالث فخسذ, فإف لع يبخأ في خسذ فدبع, فإف لع يبخأ في سبع فتدع؛ فإن
  (.ٖ.)"يكاد يجاوز التدع بإذف هللا

حجيث ابغ عسخ  ,بالساء ىادإبخامتجاوؼ مشيا ب: ولكغ يذيج ل)أبػ َىش اد( قلت
الحسى مغ فيح جيشع », قاؿ: -صمى هللا عميو وسمع  -الستفق عميو, عغ الشبي 

  (.ٗ.)«فأبخدوىا بالساء

"فأبخدوىا بالساء", فإف الساء البارد يشفع السحسػـ في الحسيات  ابغ السمظ:قاؿ 
فيجفع  ,ا لألشخاؼ؛ ألف الساء لمصافتو يرل إلى أماكغ العمةا ووضع  الحارة شخب  

  (.٘.)حخارتيا"

 واعتخض على ىحا: 
                                                           

( رواه البييقي, دالئل الشبػة, جساع أبػاب دعػات نبيشا صمى هللا عميو وسمع السدتجابة, باب ما جاء في تعميسو ٔ
, ولع يعمق عميو بذيء, وضعفو بعس السحققيغ, ٜٙٔ/ ٙقالتو فحىبت, جعائذة رضي هللا عشيا دعاء الحسى ف

 .ٖ٘/ٖيشطخ ىامر السػاىب المجنية بالسشح السحسجية لمقدصالني ج
 .ٛ٘ٗ/ ٜ( شخح الدرقاني عمى السػاىب المجنية جٕ
, وضعفو السحقق شعيب األرنؤوط ٕٕٕ٘ٗ, بخقع ٖٓٔ/ ٖٚ( رواه أحسج, السدشج, تتسة مدشج األنرار, جٖ

 . ٙٚٔ/ ٓٔوآخخوف, وقاؿ ابغ حجخ: وفي سشجه سعيج بغ زرعة مختمف فيو. فتح البارؼ البغ حجخ ج
 ( سبق تخخيجو.ٗ
 .ٜٙ/ ٘( شخح السرابيح البغ السمظ ج٘
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عػف مغ اغتداؿ سشَ فإف قيل: فشحغ نجج عمساء الصب يُ قاؿ ابغ الجػزؼ: "
عميو الدالـ  -ويقػلػف: ال يجػز مقابمة األشياء بأضجادىا بغتة, والخسػؿ  ,السحسػـ

 ال يقػؿ إال حكسة وحق ا, وقج ذكخ عغ بعس مغ يشدب إلى العمع أنو حع فاغتدل, -
فاختفت الحخارة في بجنو, فداد مخضو, فأخخجو األمخ إلى أشياء أحدشيا التكحيب 

  بالحجيث.

 وأجيب عن ىحا: 

ا إنسا خاشب بيحا أقػام   - صمى هللا عميو وسمع -ف الشبي : إابغ الجػزؼ قاؿ 
كانػا يعتادوف مثل ىحا في مثل تمظ األرض, والصب يشقدع: فذيء مشو بالكياس 

وشيء مشو تجارب كصب العخب, والعخب تدتذفي بأشياء ال تػافق كصب اليػنانييغ, 
 ,وقج قاؿ أبػ سميساف الخصابي: تبخيج الحسيات الرفخاوية بدقي الساء البارد ,غيخىع

وأسخعو إلى إشفاء نارىا, وعمى ىحا  ,ووضع أشخاؼ السحسػـ فيو مغ أنفع العالج
الحسى بالساء دوف االنغساس  بتبخيج -صمى هللا عميو وسمع  -أمخ رسػؿ هللا  ,الػجو

" أؼ فأبخدوىا بالساءبارؼ أنو كاف يقػؿ: معشى قػلو: "قاؿ: وبمغشي عغ ابغ األن ,فيو
؛ لسا روؼ أف "أفزل الرجقة -عد وجل  -يذفو هللا  ,ترجقػا بالساء عغ السخيس

ما سيأتي في مدشج أسساء  يخده ,قمت: ىحا كمو تكمف في الجػاب ,(ٔ) سقي الساء"
ي بكخ: أنيا كانت إذا أتيت بالسخأة قج حست تجعػ ليا, أخحت الساء فربتو بشت أب

يأمخنا أف نبخدىا  - صمى هللا عميو وسمع -بيشيا وبيغ جيبيا, وقالت كاف رسػؿ هللا 
  (.ٕ.)بالساء"

قاؿ الرشعاني: وليا مشافع بجنية  ,اا شجيج  أف الحسى تشفع البجف نفع   الخابع:
عػلج مشو لبجف وتشقي عشو العفغ, رب ُسقع أزلي ومخض ومآثخ سشية فإنيا تشقي ا

                                                           

, وحدشو ٛ٘ٗٙ, بخقع ٙٙٔ/ٙ( رواه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب الػصايا, االختالؼ عمى سفياف, جٔ
 .ٖٕٙ/ ٛئي جاأللباني, صحيح وضعيف سشغ الشدا

. يشطخ: ٕٗٚ٘, بخقع ٜٕٔ/ٚ( رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب الصب, باب الحسى مغ فيح جيشع, جٕ
 .ٙٛٔ,  ٘ٛٔ/ ٕكذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ البغ الجػزؼ ج
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صحت  اقيل: وربس اكس , فإذا ىػ مشجلٍ أبخأتو ,أت عميوشخ  افمس وىػ مستمئ ,ازمان  
 امغ األخالط والسػاد موتشزح  ,ا مغ الدجداألجداـ بالعمل, وذكخوا أنيا تفتح كثيخ  

  (.ٔ.)ويشفع مغ الفالج والمقػة والتذشج واالمتالئي والخمج ,فدج

 -بجف نبيشا  لع يدمع ,سبق بيانولسا كاف أجخ الحسى ما : )أبػ َىش اد( قلت
عمى الرحة  –رضػاف هللا عمييع  -وآثخىا الرحابة  ,مشيا -صمى هللا عميو وسمع 

 ما يمي:  ومسا يجؿ عمى ذلظ ,والعافية

قاؿ: دخمت عمى رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  –عغ عبج هللا بغ مدعػد  –أ 
صمى  -وىػ يحع فػضعت يجؼ عميو فقمت: يا رسػؿ هللا  -مى هللا عميو وسمع ص -

إني أوعظ  ,أجل»ا, فقاؿ: ا شجيج  ما أشج حساؾ, وإنظ لتػعظ وعك   -هللا عميو وسمع 
ا إال  كسا يػعظ رجالف مشكع, إنو ليذ مغ عبج مؤمغ وال أمة مؤمشة يسخض مخض 

  (.ٕ.)«حط هللا عشو كسا يحت أو تحت عغ الذجخة ورقيا

بشاء السجيػؿ, ىسدتو لشفذ الستكمع؛ أؼ:  عمىقػلو: "أوعظ" قاؿ السطيخؼ: "
 ألع وقػلو: "كسا يػعظ رجالف"؛ أؼ: ألع وعكي مثال   ,يأخحني الػعظ, وىػ الحسى

يكػف األجخ  ,وىحا الحجيث يجؿ عمى أف السخض إذا كاف أشج ,وعظ كل واحج مشكع
  (.ٖ.)أكثخ"

 -صمى هللا عميو وسمع  -نت الحسى عمى الشبي عغ جابخ, قاؿ: استأذ -ب 
" قالت: أـ ممجـ, قاؿ: فأمخ بيا إلى أىل قباء, فمقػا مشيا ما يعمع هللا, فقاؿ: "مغ ىحه؟

فيكذفيا عشكع,  ,ما شئتع؟ إف شئتع أف أدعػ هللا لكعفأتػه, فذكػا ذلظ إليو, فقاؿ: "

                                                           

 .ٖٙٗ/٘( التيديخ شخح الجامع الرغيخ جٔ
سخضي, باب: أشج الشاس بالء األنبياء, ثع ( رواه البخارؼ ومدمع والبدار والمفع لو, صحيح البخارؼ, كتاب الٕ

, وصحيح مدمع, كتاب البخ والرمة واألدب, باب ثػاب السؤمغ فيسا ٛٗٙ٘, بخقع ٘ٔٔ/ٚاألمثل فاألمثل, ج
, ومدشج البدار, مدشج  ٕٔٚ٘, بخقع ٜٜٔٔ/ٗيريبو مغ مخض, أو حدف, أو نحػ ذلظ حتى الذػكة يذاكيا, ج

 .ٖٖٜٔ, بخقع ٖ٘ٔ/٘ج -رضي هللا عشو  –عبجهللا بغ مدعػد 
 .ٜٖ٘/ٕ( السفاتيح في شخح السرابيح جٖ
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", قالػا: أوتفعل؟ قاؿ: "نععا: يا رسػؿ هللا, ", قالػ اوإف شئتع أف تكػف لكع شيػر  
  (.ٔ.)فجعيا"

ووعجىع بأنيا  ,أنو لع يؤاخحىع بذكػاىع ,ووجو الجاللة مشوقاؿ ابغ حجخ: "
  (.ٕ.)شيػر ليع"

ما جداء  ,أنو قاؿ: يا رسػؿ هللا -رضي هللا عشو  -عغ أبي بغ كعب  - ج
و تجخؼ الحدشات عمى صاحبيا ما اختمج عميو قجـ أو ضخب عمي»الحسى؟ قاؿ: 

ا ا في سبيمظ, وال خخوج  الميع إني أسألظ حسى ال تسشعشي خخوج  »قاؿ أبي: « عخؽ 
  (.ٖ).قاؿ: فمع يسذ أبي قط إال وبو حسى"« إلى بيتظ, وال مدجج نبيظ

مغ مخض يريبشي أحب إلي مغ  عغ عصاء, عغ أبي ىخيخة قاؿ: ما -د 
كل عزػ يعصي  - عد وجل -ف هللا الحسى؛ ألنيا تجخل في كل عزػ مشي, وأ

  (.ٗ.)"قدصو مغ األجخ

ب لو األجخ بسخضو أبػ كتَ "ومسغ جاء عشو أف السخيس يُ  قاؿ ابغ حجخ:
  (.٘.): ومثل ىحا ال يقػلو أبػ ىخيخة بخأيو"-وقاؿ  أثخه ثع ذكخ -ىخيخة 

عغ الحدغ, قاؿ: كانػا يخجػف في حسى ليمة كفارة لسا مزى مغ  - ىػ
  (.ٙ.)الحنػب"

                                                           

, ٕٚٛ/ٕٕج -رضي هللا عشو  –( رواه أحسج, السدشج, مدشج السكثخيغ مغ الرحابة, مدشج جابخ بغ عبجهللا ٔ
 .ٖٙٓ/ٕ, وقاؿ الييثسي: رواه أحسج وأبػ يعمى, ورجاؿ أحسج رجاؿ الرحيح. مجسع الدوائج جٖٜٖٗٔبخقع 

 .ٓٔٔ/ ٓٔؼ البغ حجخ ج( فتح البار ٕ
, وحدشو األلباني, صحيح التخغيب ٓٗ٘, بخقع ٕٓٓ/ٔ( أخخجو الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب األلف, جٖ

 .ٖٗٗ/ٖوالتخىيب ج
, وصححو ابغ حجخ, فتح البارؼ ٖٓ٘, بخقع ٚٚٔ( رواه البخارؼ, األدب السفخد, باب كفارة السخيس, صػ ٗ

 .ٓٔٔ/ٓٔالبغ حجخ ج
 .ٓٔٔ/ ٓٔبغ حجخ ج( فتح البارؼ ال٘
, وحدشو األلباني, صحيح التخغيب والتخىيب ٜٕ, بخقع ٓٗ( رواه ابغ أبي الجنيا, السخض والكفارات, صػ ٙ
 .ٖٖٗ/ٖج
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 : فائجة

  وذكخت مخة وأنا محسـػ قػؿ بعس الذعخاء يدبيا:: "قاؿ ابغ الكيع

 ا ليا مغ زائخ ومػدعتب   ,زارت مكفخة الحنػب وودعت

 ال تخجعيماذا تخيج فقمت أ قالت وقج عدمت عمى تخحاليا

 ,عغ سبو -صمى هللا عميو وسمع  - ا لو إذ سب ما نيى رسػؿ هللافقمت: تب  
  ولػ قاؿ:

 يا مغ زائخ ومػدع بزارت مكفخة الحنػب لربيا أىال  

  ال تقمعيماذا تخيج فقمت: أ قالت وقج عدمت عمى تخحاليا

 . الكاف أولى بو, وألقمعت عشو, فأقمعت عشي سخيع  

 ,غ, وفيو قػلي(ٔ)«حسى يػـ كفارة سشة»وقج روؼ في أثخ ال أعخؼ حالو 
مائة وستػف ة أف الحسى تجخل في كل األعزاء والسفاصل, وعجتيا ثالث أحجىسا:
. -بعجد كل مفرل  -فتكفخ عشو  ,مفرال     ذنػب يـػ

كسا قيل في قػلو  ,ا ال يدوؿ بالكمية إلى سشةتأثيخ   أنيا تؤثخ في البجف والثاني:
اقبَ لع تُ  ,مغ شخب الخسخ» :-صمى هللا عميو وسمع  - : (ٕ)«ل لو صالة أربعيغ يػم 

  (.ٖ.)"ع أعمإف أثخ الخسخ يبقى في جػؼ العبج وعخوقو وأعزائو أربعيغ يػم ا, وهللا
  

                                                           

/ ٖٔ, وقاؿ األلباني: مػضػع. سمدمة األحاديث الزعيفة جٖ٘ٔٔ, بخقع ٕٔٔ/ٕ( رواه تساـ, فػائج تساـ, جٔ
ٖٕٜ. 

, وصححو ٜٛٔٗ, بخقع ٔ٘ٗ/ٗبغ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو, ج ( رواه أحسج, السدشج, مدشج عبج هللإ
 السحقق أحسج شاكخ.

 .ٜٕ/ٗ( زاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد البغ الكيع جٖ
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َعششَسبدساٌَادلجذش

َاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓستَاٌذٌه

صمى  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  –عغ زيج بغ خالج الجيشي 
يَظ َفِإن ُو يجعػ الى الرالة  : "-هللا عميو وسمع    (.ٔ.)"اَل َتُدبُّػا الجِّ

 : الذخح

وفي  ,الدباب الشبػية عغ التححيخات والشػاىيعذخ مغ  خابعىحا ىػ الشيي ال
عغ سب حيػاف مغ الحيػانات  –صمى هللا عميو وسمع  –يشيي الشبي  ,الشيي ىحا

ألف كل مغ استفيج مشو الخيخ ال  أال وىػ الجيظ؛ وذلظ ,فالتي يدتفيج مشيا اإلندا
والجيظ معخوؼ أنو ذكخ  ,ويحدغ إليو ,دتياف بو؛ بل يكـخوال أف يُ  ,يشبغي أف يدب

كشيتو؟ وىل الشيي عغ سبو عاـ شامل لكل الجيكة أـ ال؟ ولساذا  غ ماولك ,الفخاخ
  نييشا عغ سبو؟

  كشية الجيك؟ الدؤال األول: ما

  (.ٕ.)ويدسى األنيذ والسػأنذ" ,الجيظ كشيتو أبػ اليقطاف"قاؿ الدفيخؼ: 

  الدؤال الثاني: ىل الشيي عن سبو عام شامل لكل الجيكة أم ًل؟

يث الستقجـ؛ يتبيغ لشا أف ىحا الشيي عاـ شامل لكل مغ خالؿ الشطخ في الحج
ف إذ ا فيحـخ عمى اإلنداف أف يدب أؼ ديظ ميسا اختمف جشدو أو لػنو؛ أل ,الجيكة

  الحجيث عاـ.

                                                           

( رواه ابغ حباف, صحيح ابغ حباف, كتاب الحطخ واإلباحة, باب ما يكخه مغ الكالـ وما ال يكخه, ذكخ الدجخ ٔ
, وصححو السحقق شعيب ٖٔٚ٘, بخقع ٖٚ/ٖٔدمسيغ عمى الرالة, جعغ سب السخء الجيكة ألنيا تحث الس

 األرنؤوط.
 .ٜٖٔ/ٔج-صمى هللا عميو وسمع –( شخح البخارؼ لمدفيخؼ=السجالذ الػعطية في شخح حجيث خيخ البخيةٕ
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 ن يعتخض على ىحا العسهم بسا يلي: يسكن ألكن و 

 ,ي عغ سبويِ رز لػف الجيظ الحؼ نُ خَ وردت بعس الخوايات التي تُ  ونأ 
 -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشيسا  –غ عبج هللا بغ عسخ مشيا ما روؼ ع

ال تدبػا الجيظ األبيس فإنو صجيقي وأنا صجيقو, وعجوه : »-صمى هللا عميو وسمع 
عجوؼ, والحؼ بعثشي بالحق لػ يعمع بشػ آدـ ما في قخبو الشتخوا ريذو ولحسو بالحىب 

  (.ٔ) .«والفزة, وإنو ليصخد مجػ صػتو مغ الجغ

 يب عن ىحا: وأج

إال أنيا رواية ال  ,تخرز الشيي بالجيظ األبيسوإف كانت ىحه الخواية أف 
والحجيث  ,وباب فزائل الجيظ األبيس؛ لع يثبت فيو شيءقاؿ العجمػني: " ,ترح

 وقاؿ أبػ عبج ,السدمدل السذيػر فيو: "الجيظ األبيس صجيقي"؛ باشل مػضػع"
ورد فيو عجة أحاديث,  ,"ألبيس حبيبي: الجيظ ا"حجيثالخحسغ الحػت الذافعي: "

وكميا ال ترح, قاؿ الدخاوؼ: أحاديث الجيظ كميا فييا ركاكة, وفي جسيعيا الشكارة, 
  (.ٕ) ."عف, وتقجـ أنو لع يرح مشيا إال "إذا سسعتيع صياح الجيكةوشجة الز

ميسا  ,كل الجيكةلمل اش ,يتزح مغ ذلظ أف الشيي عاـ: ف)أبػ َىش اد( قلت
  .ألػانيااختمفت 

  الدؤال الثالث: لساذا نييشا عن سب الجيك؟

 شا عغ سب الجيظ؛ ألسباب مغ أىسيا: ييِ لقج نُ 

صمى  -فعغ زيج بغ خالج قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  ,أنو يجعػ إلى الرالة األول:
  (.ٖ.)"إنو يجعػ إلى الرالة: "ال تدبػا الجيظ, ف-هللا عميو وسمع 

                                                           

, وقاؿ العجمػني: باشل مػضػع. كذف الخفاء ومديل ٛ٘ٚٔ/٘( رواه أبػ الذيخ األصبياني, العطسة, جٔ
 ٛٔ٘/ٕجمػني جاإللباس لمع

 .ٚٗٔ, وأسشى السصالب في أحاديث مختمفة السخاتب صػٛٔ٘/ٕ( كذف الخفاء ومديل اإللباس جٕ
 ( سبق تخخيجو.ٖ
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ادة جخت بأنو يرخخ صخخات متتابعة عشج ف العومعشى ىحا أ "قاؿ الحميسي:
 وال أن عمييا, فيحكخ الشاس برخاخو, صخة فصخه هللاشمػع الفجخ, وكحلظ عشج الدواؿ, فِ 

مشاس برخاخو قج جاءت الرالة, أو يجػز ليع أف يرمػا برخاخو مغ حكيقة يقػؿ ل
الشبي  وفي نيي ,مشو ما ال يخمف, فرار ذلظ إمارة غيخ داللة سػاىا, إال مغ امتحغ

عغ سب الجيظ ما في صخاخو مغ ىحه الفائجة, دليل عمى  -صمى هللا عميو وسمع  -
أف كل مدتفاد مشو خيخ, فال يشبغي أف يدب ويدتياف, بل حقو أف يكـخ ويتمقى 

  (.ٔ.)"باإلحداف

 -فعغ زيج بغ خالج, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  ,أنو يػقع السدمسيغ لمرالة الثاني:
  (.ٕ.)«فإنو يػقع لمرالة ,ال تدبػا الجيظ: »-صمى هللا عميو وسمع 

ومغ أعاف  ,)فإنو يػقع لمرالة( أؼ قياـ الميل برياحو فيوقاؿ السشاوؼ: "
  (.ٖ.)عمى شاعة يدتحق السجح ال الحـ"

وقاؿ الحخيسمي: "أؼ ال يحسل أحجكع إيقاظ الجيظ لو برػتو, عمى سّبو, إذ 
خيخ مسا فاتو مغ لحة  ,غ اإِليقاظ لمرالةفّػت عميو لحيح مشامو؛ ألف ما يجعػ إليو م

"   (.ٗ.)الشـػ

والكياـ في  ,يتعمع مغ الجيظ خسذ خراؿ: حدغ الرػت"وقاؿ الجاودؼ: 
  (.٘.)وكثخة الجساع" ,والدخاء ,والغيخة ,الدحخ

                                                           

, وفتح البارؼ البغ  ٖ٘ٔ/ٕ, وإرشاد الدارؼ لمقدصالني جٚ٘٘/ ٕ( السشياج في شعب اإليساف لمحميسي جٔ
 .ٖٖ٘/ٙحجخ ج

, بابٕ , وقاؿ العجمػني: ٔٓٔ٘, بخقع ٜٕٗ/ٚما جاء في الجيظ والبيائع, ج ( رواه أبػ داود, الدشغ, أبػاب الشـػ
 .ٖٚٗ/ٕإسشاده جيج, كذف الخفاء ج

 .ٖٜٗ/ٕ( التيديخ بذخح الجامع الرغيخ لمسشاوؼ جٖ
  .ٜٗٚ/ٔ( تصخيد رياض الرالحيغ جٗ
 .ٖٖ٘/ٙ( فتح البارؼ البغ حجخ ج٘
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ولحلظ قاؿ بعس أىل العمع: "ويؤخح مغ رواية )فإنو يػقع لمرالة( أنو يشبغي 
وذلظ مثل الداعات السشبية؛ فإف اإلنداف يشبغي  ,رالةلإلنداف أف يتخح ما يػقطو لم

حتى تشبيو لمرالة في الػقت الحؼ يجرؾ فيو  ,لو أف يقتشي مغ ىحه الداعات
ا عمى أنو سيقـػ في  ,وكثيخ مغ الشاس يتياوف في ىحا األمخ ,الرالة يشاـ معتسج 

ا  فاجعل ,فإذا عمست مغ نفدظ ىحا ,ولكغ يغمبو الشػـ ,الػقت الحؼ يخيجه لشفدظ مشبي 
وأنت مثاب عمى  ,يشبيظ لمرالة؛ ألف ما ال يتع السأمػر إال بو فيػ مأمػر بو

  (.ٔ.)ىحا"

كاف يقـػ مغ نػمو  –صمى هللا عميو وسمع  -ويؤيج ما ذكخوه أف الشبي 
إذا سسع صػت الجيظ فعغ مدخوؽ, قاؿ: سألت عائذة عغ عسل رسػؿ هللا  ,فيرمي

, قاؿ: قمت: أؼ حيغ كاف «كاف يحب الجائع»ت: فقال -صمى هللا عميو وسمع  -
  (.ٕ.)«كاف إذا سسع الرارخ, قاـ فرمى»يرمي؟ فقالت: 

قالػا وسسي بحلظ؛ لكثخة  ,الرارخ ىشا ىػ الجيظ باتفاؽ العمساءقاؿ الشػوؼ: "
  (.ٖ.)صياحو"

كاف لدعيج بغ جبيخ ديظ, كاف " :عغ أصبغ بغ زيج الػاسصي, قاؿ وما أثخ
فذق عميو, فقاؿ: ما لو قصع هللا  ,برياحو, قاؿ: فمع يرح ليمةيقـػ مغ الميل 

عمى شيء  ال تجعِ  ,بعجىا, فقالت أمو: يا بشي اصػتو؟ قاؿ: فسا سسع لو صػت  
 (. ٗ.)"ابعجى

                                                           

 .ٖٚٗ,  ٕٚٗ/ٙ( شخح رياض الرالحيغ لمعثيسيغ جٔ
, ٕٖٔٔ, بخقع ٓ٘/ٕو, رواه البخارؼ, صحيح البخارؼ, كتاب التيجج, باب مغ ناـ عشج الدحخ, ج( متفق عميٕ

باب صالة الميل, وعجد ركعات الشبي صمى  - ٚٔورواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب صالة السدافخيغ وقرخىا, 
 .ٖٔٔ, بخقع ٔٔ٘/ٔهللا عميو وسمع في الميل, وأف الػتخ ركعة, وأف الخكعة صالة صحيحة, ج

 .ٖٕ/ٙ( شخح صحيح مدمع لمشػوؼ جٖ
 .ٕٗٚ/ٗ, وأبػ نعيع, حمية األولياء وشبقات األصفياء, جٚ٘ٔ( أخخجو الاللكائي, كخامات األولياء, بخقع ٗ
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رضي هللا عشو  - فعغ زيج بغ خالج ,أنو يؤذف لمرالة في وقت محجد الثالث:
فإنو يؤذف  ,ال تدبػا الجيظ: »- صمى هللا عميو وسمع -, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا -

  (.ٕ.)«فإنو يؤذف بػقت»وفي رواية  ,(ٔ)«بالرالة

ولمجيظ خريرة ليدت لغيخه مغ معخفة الػقت الميمي؛ فإنو قاؿ ابغ حجخ: "
ال يكاد  ,ويػالي صياحو قبل الفجخ وبعجه ,ا ال يكاد يتفاوتيقدط أصػاتو فييا تقديص  

القاضي حديغ,  -ى بعس الذافعية ومغ ثع أفت ,يخصئ سػاء أشاؿ الميل أـ قرخ
ويؤيجه الحجيث الحؼ سأذكخه  ,باعتساد الجيظ السجخب في الػقت -والستػلي, والخافعي 

  (.ٖ.)عغ زيج بغ خالج"

قت صياح الجيكة يػافق صياح الجيظ الحؼ في و قيل إف  :)أبػ َىش اد( قلت
ا تحت -عد وجل  -إف هلل »فعغ صفػاف بغ عداؿ قاؿ:  ,الدساء العخش,  ديك 

جشاحو في اليػاء, وبخاثشو في األرض, فإذا كاف في األسحار وأذاف الرمػات خفق 
  (.ٗ.)«ح الجيكة, فتجيبو بالتدبيحبِّ دَ بجشاحو, وصفق بالتدبيح, فيُ 

إف »قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -, عغ الشبي عغ ابغ عباسوفي رواية 
خفو مشزػ تحت العخش, جشاحاه وع ,مسا خمق هللا لجيكا بخاثشو عمى األرض الدابعة

ضخب بجشاحيو ثع قاؿ: سبحاف السمظ القجوس,  ,باألفقيغ, فإذا بقي ثمث الميل اآلخخ
سبحاف ربشا السمظ القجوس, ال إلو غيخه. فيدسعو ما بيغ الخافقيغ إال الثقميغ, فتخوف 

  (.٘.)«إذا صخخت, إذا سسعت ذلظ ,الجيكة إنسا تزخب بأجشحتيا
                                                           

, بخقع ٖ٘ٗ/ٜ( رواه الشدائي, الدشغ الكبخػ, كتاب عسل اليـػ والميمة, ما يقػؿ إذا سسع صياح الجيكة, جٔ
 .ٖٚٓ/ ٔالسدشج مسا ليذ في الرحيحيغ ج , وصححو الػادعي, الرحيحٔ٘ٚٓٔ

ارؼ ٕٖٓٙ, بخقع ٗٙ/ٗ( رواه الصبخاني, السعجع األوسط , باب الديغ, جٕ , وضعفو بعس السحققيغ, أِنيُذ الد 
 .ٜٔٔٙ/ ٜفي تخخيج َوتحقيق األحاديث التي ذكخىا الَحافع ابغ َحجخ العدقالني في َفتح الَبارؼ ج

 . بترخؼ.ٕٚٚٙ/ٚومخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح ج ,ٖٖ٘/ٙ( فتح البارؼ البغ حجخ جٖ
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني, وفيو عاصع ٜٖٔٚ, بخقع ٛٙ/ٛ( رواه الصبخاني, السعجع الكبيخ, باب الراد, جٗ

 .ٖٗٔ, ٖٖٔ/ٛبغ بيجلة وىػ ضعيف وقج حدغ حجيثو. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني في ٕٛ٘ٗ, بخقع ٕٓٓ/ٗط, باب العيغ, ج( رواه الصبخاني, السعجع األوس٘

 .ٖٗٔ, ٖٖٔ/ٛاألوسط, وفيو ابغ إسحاؽ وىػ ثقة مجلذ, وبكية رجالو وثقػا. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج
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فإف  ,فإف كاف ىحاف الحجيثاف فييسا شيء مغ الزع :()أبػ َىش اد قلت
  .الحجيثيغ اآلتييغ يقػييسا

فجاء  -رضي هللا عشيا  -فعغ زيشب بشت يديج العتكية قالت: كشا عشج عائذة 
فحكخوا الرالة ومػاقيتيا, فقاؿ: إني أحب  ,رىط مغ أىل الذاـ فييع شيخ بغ حػشب

 -إف هلل »يقػؿ:  -ى هللا عميو وسمع صم -ا, إني سسعت رسػؿ هللا أف أتخح ديك  
ديكا رجاله تحت سبع أرضيغ, ورأسو قج جاوز سبع سساوات يدقع  -تبارؾ وتعالى 

, فال أحب أف يعجـ «قى ديظ مغ ديكة األرض إال أجابوفي إباف الرمػات, فال يب
  (.ٔ.)بيتي أف أتخح الجيظ"

 ,ه بالحدشى ال بزجىافكاف جداؤه ذكخ  ,-تعالى  –أف الجيظ يحكخ هللا  :خابعال
إف قاؿ: " -صمى هللا عميو وسمع  -عغ الشبي  -رضي هللا عشو  -فعغ أبي ىخيخة 

وىػ  ,هللا أذف لي أف أحجث عغ ديظ رجاله في األرض وعشقو مثشية تحت العخش
  (.ٕ.)«فيخد عميو ما يعمع ذلظ مغ حمف بي كاذب ا»قاؿ: أعطع ربشا" يقػؿ: سبحانظ ما 

 -عميو الدالـ  -صاح ديظ عشج سميساف قاؿ: " ,غ يػسفوعغ عبج الحسيج ب
إنو يقػؿ: اذكخوا فقاؿ سميساف عميو الدالـ: ىل تجروف ما يقػؿ ىحا؟ قالػا: ال. قاؿ: ف

  (.ٖ.)"هللا يا غافميغ

الجيكة تجاوب السالئكة », قاؿ: -رحسو هللا تعالى  -وعغ ابغ صادؽ 
  (.ٗ.)«ا يريح بالميلبالتدبيح ىل رأيتع شيخ  

                                                           

( رواه أبػ الذيخ, العطسة, ذكخ خمق جبخيل عميو وعمى نبيشا أفزل الرالة والدالـ الخوح األميغ, ٔ
 .ٕٚٙ/ٖ, وقاؿ الرشعاني: سشج جيج قػؼ. التشػيخ شخح الجامع الرغيخ جٖٕ٘, بخقع ٕٓٓٔ/ٖج
, ٖٔٛٚ, بخقع ٖٖٓ/ٗ( أخخجو الحاكع وصححو ووافقو الحىبي واأللباني, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, جٕ

 .ٕٔٛ/ٔوسمدمة األحاديث الرحيحة لأللباني ج
عميو وعمى نبيشا أفزل الرالة والدالـ الخوح األميغ,  ( رواه أبػ الذيخ األصبياني, العطسة, ذكخ خمق جبخيلٖ
 .ٕٖ٘, بخقع ٕٔٓٔ/ ٖج
( رواه أبػ الذيخ األصبياني, العطسة, ذكخ خمق جبخيل عميو وعمى نبيشا أفزل الرالة والدالـ الخوح األميغ, ٗ
 .ٜٕ٘, بخقع ٓٔٓٔ/ ٖج
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السشاوؼ: )إف هللا أذف لي أف أحجث عغ ديظ( أؼ عغ عطسة جثة وإف قاؿ 
 ,وليذ بجيظ حكيقة ,يعشي عغ ممظ في صػرة ديظ ,-تعالى  -ديظ مغ خمق هللا 

  (.ٔ.)كسا يرخح بو قػلو في رواية: "إف هلل تعالى ممك ا في الدساء يقاؿ لو الجيظ إلخ"

 غ وجػه: يسكغ أف يجاب عغ ىحا م :)أبػ َىش اد( قلت

فيػ  ,إال السشاوؼ  -عمى حدب بحثي  –أنو لع يقل ىحا الكالـ أحج  أوليا:
  اجتياد لو.

ى أحج مغ السحجثيغ حكع لع أقف عم ,التي استجؿ بياىحه الخواية أف  ثانييا:
وال يحسل عمى السجاز إال  ,إف األصل في المفع أف يحسل عمى الحكيقةثع  ,عمييا

:  ,: األصل في الكالـ الحكيقةػشيقاؿ الدي ,لزخوة تقتزي ذلظ ثع استصخد قائال 
نعع, إف ىجخت الحكيقة تعيغ العسل بالسجاز الخاجح, كأف حمف ال يأكل مغ ىحه 

  (.ٕ.)وإف كاف حكيقة ,ا دوف ورقيا وأغرانياالذجخة, فإنو يحشث بثسخىا, وإف كاف مجاز  

الخػض فييا إال  التي ال يشبغي لشا ,ف أسساء السالئكة مغ الغيبياتأ ثالثيا:
الحكيقي أال  االحجيث عمى معشاى ةفيحسل لفط ,وال يػجج في مدألتشا ,بجليل صحيح

  وىػ الجيظ السعخوؼ.

حيث إنو يحث السدمسيغ عمى  ,دليل عمى الخيخ ةأف صياح الجيك الخامذ:
, أف -رضي هللا عشو  -فعغ أبي ىخيخة  ,فال يشبغي أف يدب ,ألنو رأػ ممك ا ؛الجعاء

فاسألػا هللا مغ  ,إذا سسعتع صياح الجيكة», قاؿ: -صمى هللا عميو وسمع  - الشبي
فزمو, فإنيا رأت ممك ا, وإذا سسعتع نييق الحسار فتعػذوا باهلل مغ الذيصاف, فإنو رأػ 

  (.ٖ.)«شيصان ا

                                                           

 .ٕٛٓ/ٕيخ لمسشاوؼ ج. فيس القجٖٖ٘, بخقع ٖٔٓٔ/ٖ( رواه أبػ الذيخ األصبياني, العطسة, جٔ
 .ٗٙ,  ٖٙ( األشباه والشطائخ لمديػشي صػ ٕ
( متفق عميو, صحيح البخارؼ, كتاب بجء الخمق, باب: خيخ ماؿ السدمع غشع يتبع بيا شعف الجباؿ, ٖ
, وصحيح مدمع, كتاب الحكخ والجعاء والتػبة واالستغفار, باب استحباب الجعاء عشج ٖٖٖٓ, بخقع ٕٛٔ/ٗج

 .ٜٕٕٚ, بخقع ٕٜٕٓ/ٗصياح الجيظ,ج
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ىحا يجؿ عمى أف َّللا  خمق لمجيظ إدراك ا يجرؾ بو السالئكة, " رسالف:قاؿ ابغ 
دراك ا تجرؾ بو الذياشيغ, والجعاء عشج رؤية السالئكة يذبو تأميغ كسا خمق لمحسيخ إ

السالئكة عمى الجعاء واالستغفار؛ لتتػافق الجعػات, فيدتجاب لمجاعي, ولتذيج لو 
السالئكة بالتزخع واالستغفار واإلخالص, وفيو استحباب الجعاء عشج حزػر 

  (.ٔ.)الرالحيغ والتبخؾ بيع"

سسعتع( الحجيث, لعل السعشى أف الجيظ أقخب  قػلو: )إذا" وقاؿ الصيبي:
  (.ٕ.)الحاكخيغ هللا؛ ألنيا تحفع غالب ا أوقات الرمػات" ا إلىالحيػانات صػت  

 

 

  

                                                           

 .ٖٚ٘/ ٜٔ( شخح سشغ أبي داود البغ رسالف جٔ
 .ٕٜٛٔ/ ٙ( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ )الكاشف عغ حقائق الدشغ( جٕ
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ََعششسبثعَاٌَادلجذش

َستَاٌشٍطبْاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓ

 - صمى هللا عميو وسمع - أف رسػؿ هللا -رضي هللا عشو  – عغ أبي ىخيخة
ذوا باهلِل ِمغ شخِّهال تدبُّػا الذيصا»: قاؿ   (.ٔ.)«َف, وتعػ 

 : الذخح

 ,الدباب التححيخات والشػاىي الشبػية عغعذخ مغ  خامذلشيي الىحا ىػ ا
أال  ,ى قمػب العباد في كل زماف ومكافوىحا الشيي يتعمق بدب شخرية مبغزة إل

ا االسع؟ ولساذا نييشا بيح تودسيالذيصاف؟ وما سبب ت فسغ ,خرية الذيصافوىي ش
 قػؿ: سبو؟ فأ عغ

 الذيطان؟  منالدؤال األول: 

ْيَصاُف }َوِإْذ َزي َغ َليُ  ,بالفداد ة مغػية, وىػ روح شخِّيخ الَذْيصاف ىػ إبميذ ُع الذ 
  (.ٕ) .أَْعَساَلُيْع{

وكل عات متسخد مغ اإلنذ والجغ والجواب  ,وقيل: الذيصاف معخوؼ
  (.ٖ.)شيصاف

ا َخَمْػا َوِإذَ ف فالسخاد إبميذ وجشػده, إال }خ في القخآكِ كل شيصاف ذُ " قاؿ الكفػؼ:
  (.٘.)"أو كبار السشافقيغ ,فإف السخاد السجاىخيغ بالكفخ ,(ٗ){ِإَلى َشَياِشيِشِيعْ 

                                                           

, وصححو األلباني, سمدمة األحايث ٕٚ٘ٔ, بخقع ٕٜٕ/ٕ( أخخجو أبػالصاىخ السخمز, السخمريات, جٔ
 .ٛٗ٘, ٚٗ٘/٘الرحيحة, ج

 .ٕٙ٘ٔ/ٕ. معجع المغة العخبية السعاصخ جٛٗاآلية :  ( سػرة يػنذ,ٕ
 .٘ٙٔ( مختار الرحاح صٖ
 .ٗٔ( سػرة البقخة , اآلية : ٗ
 .ٖٕ٘( الكميات لمكفػؼ صػ ٘
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  بيحا اًلسم؟ الذيطان ةدسيالدؤال الثاني: ما سبب ت

)شصغ( الذيغ والصاء والشػف أصل مصخد صحيح يجؿ عمى " قاؿ ابغ فارس:
  (.ٔ) ."البعج

 : الحسػؼ: وفي الذيصاف قػالفقاؿ و 

ػف فتكػف الش ,أو عغ رحسة هللا ,إذا بعج عغ الحق ,أنو مغ شصغ :أحجىسا
 ,فيػ شيصاف ,وكل عات متسخد مغ الجغ واإلنذ والجواب ,ووزنو فيعاؿ ,أصمية

  .كأنو شيصاف في أشصافووصف أعخابي فخسو فقاؿ: 

وىػ مغ شاط  ,األوؿوالشػف زائجة عكذ  ,أف الياء أصمية :والقهل الثاني
  (.ٕ) .فػزنو فعالف ,أو احتخؽ  ,يذيط إذا بصل

  لساذا نييشا عن سب الذيطان؟الدؤال الثالث: 

 ألسباب مغ أىسيا:  ؛لقج نييشا عغ سب الذيصاف

 ارتكبفسغ سبو فقج  ,ولع نؤمخ بدبو ,أنشا مأمػروف بالتعػذ باهلل مشو األول:
وقج أمخ َّللا  باالستعاذة مغ شخ " حسػش:قاؿ الجكتػر مأمػف  ,األمخ وتخؾ ,الشيي

 ىػ ابتالء اسىحا الػسػاس وىػ الذيصاف, ولع يأمخ سبحانو بمعشو وسّبو وشتسو, فإن
مشو يكػف يدمصو عمى مغ اتبع ىػاه وأعخض عغ ديشو, فالخالص  ,مغ َّللا  

صحيح  يخوؼ الجيمسي بدشج ,وااللتجاء إليو بتعطيع ديشو وشخعو ,باالستعاذة باهلل  مشو
ال تدبػا الذيصاف, "قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -, عغ الشبي عغ أبي ىخيخة

  (.ٖ) .وتعػذوا باهلل  مغ شخه"

                                                           

 .٘ٛٔ – ٖٛٔ/ٖ( مقاييذ المغة البغ فارس جٔ
 .ٖٖٔ/ٔ( السرباح السشيخ لمحسػؼ جٕ
 .ٕٔٙ/ٛ( التفديخ السأمػف عمى مشيج التشديل والرحيح السدشػف جٖ
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فعغ أبي السميح, عغ رجل, قاؿ  ,ب؛ تعاضع وفخحأف الذيصاف إف سُ  الثاني:
ابة, فقمت: تعذ الذيصاف, فعثخت د -صمى هللا عميو وسمع  -كشت رديف الشبي 

تعذ الذيصاف, فإنظ إذا قمت ذلظ تعاضع حتى يكػف مثل البيت,  ال تقلفقاؿ: "
يكػف مثل تراغخ حتى  ,بدع هللا, فإنظ إذا قمت ذلظ ويقػؿ: بقػتي, ولكغ قل:

  (.ٔ.)"الحباب

فيو أنو يكخه لسغ عثخ في مذيتو أو عثخت دابتو, أو تعقج ": بغ رسالفقاؿ ا
أف يقػؿ: تعذ الذيصاف, أو  يتعاشاه, اسعميو خيػط يحميا, أو تعدخ عميو شيء م

لعغ َّللا  إبميذ, أو نحػ ذلظ؛ ألف ىحا القػؿ في ىِحه الحاؿ يفيع الذيصاف ىػ الحؼ 
أعثخه وأوقعو في ذلظ؛ فميحا يتعاضع, ويعجبو ندبة األشياء إليو, ونحغ مأمػروف 

  (.ٕ)."بإذاللو وإىانتو, وإلراؽ وجيو بالتخاب تحقيخ ا لو

 -فعغ أبي ىخيخة, قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  ,يع بدبوأف الذيصاف يتغ الثالث:
عد  -ال تدبػا الذيصاف فإنو يتغيع, ولكغ تعػذوا باهلل : »- صمى هللا عميو وسمع

  (.ٖ.)«مغ شخه -وجل 

ال " قاؿ السشاوؼ: ,فال فائجة مغ سبو ,أف الدب ال يجفع عشا ضخره الخابع:
 ,اغشي عشكع مغ عجاوتو شيئ  فإف الدب ال يجفع عشكع ضخره وال ي ,تدبػا الذيصاف

  (.ٗ.)"فإنو السالظ ألمخه الجافع لكيجه عسغ شاء مغ عباده ,ولكغ تعػذوا باهلل مغ شخه

  لكغ قج يذكل عمى حجيث الباب أمخاف: :)أبػ َىش اد( قلت

 ,سبووقج نز القخآف عمى  ,شيى السدمع عغ سب الذيصافكيف يُ أنو  أوليسا:
ْف َيْجُعػَف ِمْغ ُدوِنِو ِإال  ِإَناث ا َوِإْف َيْجُعػَف ِإال  َشْيَصان ا إِ }: - تعالى - حيث يقػؿ هللا

                                                           

 .ٕصػ حيح وضعيف سشغ أبي داود , وصححو األلباني, صٕٜٛٗ, بخقع ٜٕٙ/ٗ, جدشغال( رواه أبػداود, ٔ
 .ٚٔٔ/ٜٔ( شخح سشغ أبي داود البغ رسالف جٕ
, ٚٗ٘/٘, وصححو األلباني, سمدمة األحايث الرحيحة, جٛٚٚ, بخقع ٖٔٔ/ٔ( أخخجو تساـ, فػائج تساـ, جٖ

٘ٗٛ. 
 .ٓٓٗ/ٙ( فيس القجيخ جٗ
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ا{ ا * َلَعَشُو َّللا ُ َوَقاَؿ أَلَت ِخَحف  ِمْغ ِعَباِدَؾ َنِريب ا َمْفُخوض   :-تعالى  -وقاؿ  ,(ٔ)َمِخيج 
ِ َواَل ِباْلَيْػـِ اآْلِخِخ َوَمْغ َيُكِغ  }َوال ِحيَغ ُيْشِفُقػَف َأْمَػاَلُيْع ِرَئاَء الش اِس َواَل ُيْؤِمُشػفَ  ِباهلل 

ْيَصاُف َلُو َقِخيش ا َفَداَء َقِخيش ا{ ومغ يكغ الذيصاف لو قخيش ا, " فقج قاؿ البغػؼ: ,(ٕ)الذ 
ا -القػؼ  وقاؿ ابغ عبج ,صاحب ا وخميال  فداء قخيش ا, أؼ فبئذ الذيصاف قخيش ا"  :-أيز 

  (ٖ.)ىػ عاـ في ذـ الذيصاف"؟"

  -يسكغ أف يجاب عغ ىحا بسا يمي:و  :)أبػ َىش اد( قلت

قاؿ: قاؿ  - عشورضي هللا  -روػ السخمز عغ أبي ىخيخة " قاؿ الغدؼ:
ْيَصاَف, َوَتَعػ  -صمى هللا عميو وسمع  -رسػؿ هللا   ,ُذْوا ِباهلِل ِمْغ َشخِِّه": "ال َتُدبُّْػا الذ 
  غ:يمحسػؿ عمى خالؼ األولى, ولو وجي وىحا الشيي

 كسا قيل:  ,اال يعػد لدانو إال خيخ  أف اإلنداف يشبغي لو أ األول:

ْد ِلداَنَظ َقْػَؿ اْلَخْيِخ َواْرَض ِبوِ  ْدَت ُمْعتاُد ...َعػِّ  ِإف  المِّداَف ِلسا َعػ 

كسا قاؿ تعالى:  ,ولػ بدبب الذيصاف السدبػب بشز القخآف ,فال يتعػد الذخ
ْيَصاُف لَ    .ُو َقِخيش ا َفَداَء َقِخيش ا{}َوَمْغ َيُكِغ الذ 

 اأف الذيصاف ال يشقسع بالدب وال بالمعغ, بل ربسا يكػف ذلظ سبب   والثاني:
  ضسو كسا في حجيث والج أبي السميح.لتعا

ا وروػ ابغ أبي الجنيا في كتاب "الحكخ"  عغ حريغ, قاؿ: سسعت مجاىج 
يمعشو قاؿ: لقج لعشت  اقل ما ذكخ الذيصاف قـػ إال حزخىع, فإذا سسع أحج  "يقػؿ 

  (.ٗ)."أقصع لطيخه مغ: ال إلو إال هللا وال شيء ,اممعش  

                                                           

 .ٛٔٔ,  ٚٔٔرة الشداء, اآلية: ( سػ ٔ
 .ٖٛ( سػرة الشداء, اآلية: ٕ
 .ٙٙٔ, واإلشارات اإلليية إلي السباحث األصػلية صػ ٕٔٙ/ ٔ( تفديخ البغػؼ جٖ
 .ٜٖٚ, بخقع ٕ٘ٓ( رواه ابغ أبي الجنيا, كتاب الرست وآداب المداف, باب ذـ المعانيغ, صػ ٗ
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إف العبج إذا " قاؿ: - رحسو هللا تعالى -وروػ أبػ نعيع عغ حداف بغ عصية 
  (.ٔ)."وإنسا تخحؿ ضيخه أف تعػذ باهلل ,اذيصاف ضحظ فقاؿ: إنظ لتمعغ ممعش  لعغ ال

أنو كاف يمعغ  -هللا عميو وسمع  صمى -أنو قج ورد عغ رسػلشا  ثانييسا:
فدسعشاه  -صمى هللا عميو وسمع  -عغ أبي الجرداء, قاؿ: قاـ رسػؿ هللا ف ,الذيصاف
ا, وبدط يجه كأنو يتشاوؿ ثالث  « ألعشظ بمعشة هللا»ثع قاؿ « أعػذ باهلل مشظ»يقػؿ: 

ا لع شيئ   قج سسعشاؾ تقػؿ في الرالة ,قمشا: يا رسػؿ هللا ,ا, فمسا فخغ مغ الرالةشيئ  
إف عجو هللا إبميذ, جاء بذياب ل ذلظ, ورأيشاؾ بدصت يجؾ, قاؿ: "ندسعظ تقػلو قب

مغ نار ليجعمو في وجيي, فقمت: أعػذ باهلل مشظ, ثالث مخات, ثع قمت: ألعشظ بمعشة 
هللا التامة, فمع يدتأخخ, ثالث مخات, ثع أردت أخحه, وهللا لػال دعػة أخيشا سميساف 

  (.ٕ.)"لسجيشةأىل ا بو ولجا ا يمعبألصبح مػثق  

 ويجاب عن ىحا: 

"ما حكع قػؿ  ونرو: ,و إليوجِّ سؤاؿ وُ جػابو عغ قاؿ الذيخ ابغ باز في 
يعتقج أف إلبميذ الخجل: هللا يمعغ إبميذ, أو سب و بحاٍؿ مغ األحػاؿ, خاصة  إذا كاف 

  عميو؟ سمصة

: , الت عػذ باهلل مغ ال حخج في لعشو, ولكغ الت عػذ باهلل أحدغ فأجاب قائال 
: جاء في الحجيث - ملسو هيلع هللا ىلص - الذيصاف الخجيع أفزل, وإف لعشو فال بأس, فقج لعشو الشبيُّ 

الرحيح أف  الذيصاف تفم َت عميو وىػ ُيرمي, فقاؿ لو: ألعُشظ بمعشة هللا, فإذا لعشو فال 
 (.ٖ.)فحلظ أفزل, وكالىسا جائدٌ  ,بأس, وإف استعاذ باهلل مغ شخِّه

                                                           

/ ٙ. يشطخ : حدغ التشبو لسا ورد في التذبو جٗٚ/ ٙياء, ج( رواه أبػ نعيع, حمية األولياء وشبقات األصفٔ
ٕٜ٘  ,ٕٜٙ. 

( رواه مدمع, صحيح مدمع, كتاب السداجج ومػاضع الرالة, باب جػاز لعغ الذيصاف في أثشاء الرالة, ٕ
 .ٕٗ٘, بخقع ٖ٘ٛ,ٔوالتعػذ مشو وجػاز العسل القميل في الرالة, ج

 , مدألة: ما حكع سب أو لعغ إبميذ؟.binbaz.orgباز, ( السػقع الخسسي لدساحة الذيخ اإلماـ ابغ ٖ
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َعششَِٓضباٌَادلجذش

َاٌىفبسَآذلخَستاٌزذزٌشَٚإًٌَٙعَٓ

ِ َفَيُدبُّػا َّللا َ َعْجو ا -تعالى  –قاؿ هللا  : }َواَل َتُدبُّػا ال ِحيَغ َيْجُعػَف ِمْغ ُدوِف َّللا 
ُئُيعْ  َكاُنػا  اسبِ  ِبَغْيِخ ِعْمٍع َكَحِلَظ َزي ش ا ِلُكلِّ ُأم ٍة َعَسَمُيْع ُثع  ِإَلى َربِِّيْع َمْخِجُعُيْع َفُيَشبِّ

  (.ٔ.){َيْعَسُمػفَ 

 : الذخح

ب عمى السدمع التي يج والتححيخات عذخ مغ الشػاىي دادسىحا ىػ الشيي ال
مسدمع عغ سب آلية وىػ نيي ل ,ينالشيي نيي قخآ ,ه السخةوفي ىح ,أف يجتشبيا

وكيف يشيى عغ سبيا مع أف سبيا  ؟لية الكفاري السدمع عغ سب آيِ فمساذا نُ  ,الكفار
  األصل جائد؟في 

  ي السدلم عن سب آلية الكفار؟ي  الدؤال األول: لساذا ن  

تعالى  –فيدبػف هللا  ,حتى ال يتجخأ الكفاري السدمع عغ سب آلية الكفار؛ يِ نُ 
  : }َفَيُدبُّػا َّللا َ َعْجو ا ِبَغْيِخ ِعْمٍع{.–تعالى  –حيث يقػؿ هللا  –

 ,( نييػا ال ِحيَغ َيْجُعػَف ِمْغ ُدوِف َّللا ِ َواَل َتُدبُّ ): - تعالى – قػلو"قاؿ القخشبي: 
ألنو عمع  سؤمشيغ أف يدبػا أوثانيع؛لا -سبحانو  -فشيى  ,( جػاب الشييَفَيُدبُّػا َّللا َ )

قاؿ ابغ عباس: قالت كفار قخير ألبي شالب  ,انفخ الكفار وازدادوا كفخ   ,إذا سبػىا
إليو ندب أف  اموإ ,غس مشياوأصحابو عغ سب آليتشا والا محسج   أف تشيي امإ

  .ونيجػه, فشدلت اآلية

قاؿ العمساء: حكسيا باؽ في ىحه األمة عمى كل حاؿ, فستى كاف الكافخ في 
فال  ؛-عد وجل  -أو هللا  - عميو الدالـ -مشعة وخيف أف يدب اإلسالـ أو الشبي 

                                                           

 .ٛٓٔ( سػرة األنعاـ, اآلية: ٔ
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دؼ إلى يؤ  اميحل لسدمع أف يدب صمبانيع وال ديشيع وال كشائديع, وال يتعخض إلى 
الحيغ" " وعبخ عغ األصشاـ وىي ال تعقل ب ,ألنو بسشدلة البعث عمى السعرية ذلظ؛

  (.ٔ.)"عمى معتقج الكفخة فييا

  شيى السدلم عن سبيا مع أن سبيا في األصل جائد؟الدؤال الثاني: كيف ي  

عغ سب مغ يدتحق الدب؛ مخافة  -عد وجل  -نيانا هللا " قاؿ الساتخيجؼ:
  ."الدب سب مغ ال يدتحق

كيف نيانا عغ سب مغ يدتحق الدب؛ مخافة سب مغ ال " فإف قيل:
يدتحق, وقج أمخنا بقتاليع, وإذا قاتمشاىع قاتمػنا, وقتل السؤمغ بغيخ حق مغ السشاكيخ, 

بتبميغ الخسالة والتالوة عمييع, وإف  -صمى هللا عميو وسمع  -وكحلظ أمخ رسػؿ هللا 
  دتقبمػنو بالتكحيب؟كانػا ي

إف الدب ألولئظ مباح غيخ مفخوض, والقتاؿ معيع فخض, وكحلظ  قيل:
يبمغيع, وكحلظ القتاؿ نقاتميع, وإف كاف  امالتبميغ فخض يبمغ إلييع, وإف كانػا يشكخوف 

 اسشيى عفإنو يُ  ؛خخج األمخ بو مخخج اإلباحة اموأصمو أف  ,في ذلظ إىالؾ أنفدشا
شيى عغ الستػلج مشو ال يُ  ؛لدـوكاف األمخ بو أمخ فخض و  اميتػلج مشو ويحجث, و 

  والحادث.

عد وجل  -ذلظ الدب الحؼ يدب آليتيع إذا حسميع ذلظ عمى سب هللا  فعمى
شيى الخجل أف يعػد وسب رسػلو ال يدبػف, وإف كانػا مدتحقيغ لحلظ؛ ألنو قج يُ  -

نفدو الدب؛ فعمى ذلظ يجػز أف يشيػا عغ سب آليتيع؛ مخافة االعتياد لحلظ نيػا 
  (.ٕ).ب آليتيععغ س

                                                           

 .ٔٙ/ٚ( تفديخ القخشبي جٔ
 . ٜٕٓ -ٕٚٓ/ٗ( تفديخ الساتخيجؼ )تأويالت أىل الدشة( ألبي مشرػر الساتخيجؼ جٕ
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عشو,  اآللية حق وشاعة, فكيف صّح الشيي وقاؿ الدمخذخؼ: فإف قمت: سب
  عغ السعاصي؟ يرح الشيي اسوإن

تخخج عغ أف تكػف شاعة, فيجب ف ؛: رّب شاعة عمع أنيا تكػف مفدجةتقم
أجّل عغ السشكخ ىػ مغ  نيا معرية, ال ألنيا شاعة كالشييأل ؛عشيا الشيي

, ووجب الشيي عغ ذلظ معرية انقمب ؛إلى زيادة الذخ أنو يؤّدؼالصاعات, فإذا عمع 
  (.ٔ).عغ السشكخ يجب الشيي اسك ,الشيي

ا لدب لئال يكػف سبيع سبب   كاف السدمسػف يدبػف آليتيع فشيػا؛وقاؿ اليخوؼ: 
 –الدب إلى سب هللا  رب عمى الفعل السعمل, فإذا لع يؤدِ هللا تعالى, والشيي مش

  (.ٕ.)"جاز -تعالى 

ا  -: ويسكغ أف يدتجؿ عمى ذلظ )أبػ َىش اد( قلت , سج الحرائعبقاعجة  -أيز 
حرائع ثالثة أقداـ: واسصة وقج تقخر في األصػؿ أف ال" قاؿ الجكشي الذشكيصي:فقج 

دبػف هللا إذا كاف عابجوىا ي ,كدب األصشاـ ,شخؼ يجب سجه إجساع ا ,وشخفاف
فإذا كاف ذريعة لدب  ,ج ذاتو مباحفدب األصشاـ في ح ,مجازاة عمى سب أصشاميع

ِ َفَيُدبُّػا : }- تعالى –بشز قػلو  مشع هللا؛ َّللا َ َواَل َتُدبُّػا ال ِحيَغ َيْجُعػَف ِمْغ ُدوِف َّللا 
وسج  ,فإنو ذريعة لتخدييع فييا ,وكحفخ اآلبار في شخيق السدمسيغ ,{َعْجو ا ِبَغْيِخ ِعْمعٍ 

 (.ٖ).ظ"ا يسشع ذلىحه الحريعة واجب إجساع  
  

                                                           

 .ٙ٘/ٕ( تفديخ الدمخذخؼ جٔ
 .ٕ٘ٚٗ/ٙ( مخقاة السفاتيح شخح السرابيح جٕ
 .ٕٚاإلسالمي وحكستو صػ  ( مشيج التذخيعٖ
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َ

َاٌشاثعَفصًاٌ

َٓٚسدًََٔٙخبصَضعٍفَعَٓسجٗ
 
َِ

َ:َمخسخَِجبدشعٍىََاٌفصًٌٕمسَُ٘زاَٚ

 َ–سمحَٗاهللََ–َ:َإًٌَٙعَٓستَِضشاألٚيَادلجذش

 َ.ادلجذشَاٌضبًٔ:َإًٌَٙعَٓستَاٌسٍطبْ

 َ.ادلجذشَاٌضبٌش:َإًٌَٙعَٓستَاٌذٍٔب

ََ.ادلجذشَاٌشاثع:َإًٌَٙعَٓستَاٌربغٛس

َٚاٌشّسََادلجذشَاخلبِس: َٚإٌٙبس إًٌَٙعَٓستَاًٌٍٍ

ََ.ٚاٌمّش
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َرٛطئخ

ىحا الفرل قج خررتو لبعس الشػاىي التي تخز شيئ ا معيش ا, إال أف 

الجليل الػارد في الشيي عغ سبيا ضعيف باتفاؽ السحجثيغ, أو باتفاؽ جسيػرىع, 

, أنو وأذكخ ىحه الشػاىي لمتححيخ مغ اعتقاد صحتيا, ولكغ يشبغي أف يعمع قبل ذكخىا

ليذ معشى أف الجليل قج ضعف فييا أنو يجػز لشا سبيا؛ ألنو يسكغ أف تشجرج تحت 

 الشيي العاـ عغ الدب.

 وفيسا يمي بياف السباحث التي أشخت إلييا سابق ا:
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َاألٚيَجذشادل

ََ–سمحَٗاهللََ–َإًٌَٙعَٓستَِضش

عميو  صمى هللا - عغ عبج هللا بغ الحارث بغ ىذاـ السخدومي أف رسػؿ هللا
َؿ ِديِغ ِإْبَخاِليَع قاؿ:  -وسمع  " اَل َتُدبُّػا ُمَزَخ َفِإن ُو َكاَف َعَمى ِديِغ ِإْبَخاِليَع, َوِإف  َأو 

  (.ٕ.)ِفي الش اِر" (ٔ)ِلَعْسِخو ْبِغ ُلَحيِّ ْبِغ َقَسَعَة ْبِغ ِخْشِجٍؼ, َوَقاَؿ: َرَأْيُتُو َيُجخُّ ُقْرَبوُ 

  ذا سسي بيحا اًلسم؟مزخ؟ ولسا الدؤال األول: من

 قاؿ ابغ دحية: ,األعمى - صمى هللا عميو وسمع -مزخ ىػ جج السرصفى 
وكانت  ,ويعخؼ بسزخ الحسخاء ,ألنو كاف يسزخ بالقمػب لحدشو وجسالو ؛سسي بو"

وقاؿ الدييمي: ىػ مغ السزيخة شيء يرشع مغ  ,لو فخاسة وقيافة وكمسات حكسية
يل وق ,فمحلظ قيل مزخ الحسخاء ؛ألبيس أحسخوالعخب تدسي ا ,لبغ سسي بو لبياضو

وكاف أحدغ  ,وىػ أوؿ مغ سغ لمعخب حجاء اإلبل ,بل أوصى إليو أبػه بكبة حسخاء
  (.ٖ.)"االشاس صػت  

  ؟عن سب مزخلساذا نييشا الدؤال الثاني: 

ا  ومسا يجؿ عمى ذلظ ما يمي:, نيي السدمع عغ سب مزخ؛ ألنو كاف مدمس 

: ال -صمى هللا عميو وسمع  -ج قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا عغ عبج هللا بغ خال -أ 
  (.ٗ.)تدبػا مزخ فإنو كاف قج أسمع"

                                                           

 .ٙٚٙ/ٔ( الُقْرُب: قيل: اسع لألمعاء كميا؛ وقيل: ىػ ما كاف أسفل البصغ مغ األمعاء . لداف العخب جٔ
, قاؿ ابغ عبجالبخ: يقاؿ إف حجيثو مخسل, وال ٕٗ٘ٔ, بخقع ٖٖٛ/ٕ( أخخجو أحسج, فزائل الرحابة, جٕ

 .ٕٕٖ/ٓٔ, وسمدمة األحاديث الزعيفة لأللباني جٙٛٛ/ٖصحبة لو. يشطخ: االستيعاب في معخفة األصحاب ج
 .ٓٓٗ/ٙ( فيس القجيخ لمسشاوؼ جٖ
, وقاؿ الديػشي حجيث مخسل, التػشيح شخح الجامع الرحيح ٛٗ/ٔ( أخخجو ابغ سعج, الصبقات الكبخػ, جٗ

 .ٕٕٖ/ٓٔ, وضعفو األلباني, سمدمة األحاديث الزعيفة جٜٕٕٗ/٘لمديػشي ج
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: "ال -صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  ,عغ ابغ عباس -ب 
ا فإنو كاف مدمس   ,تدبػا مزخ وال ربيعة فإنيسا كانا مدمسيغ   .(ٔ).ا"وال تدبػا قيد 

سمع( أنو كاف قج إعمى )فالسرصفى األ ( جج)ال تدبػا مزخ قاؿ السشاوؼ:"
 (.ٕ)". بخاليعإسسعيل و إوكاف يتعبج عمى ديغ 

األعمى,  -صمى هللا عميو وسمع  -)ال تدبػا مزخ( ججه  وقاؿ الرشعاني:"
 ,وىػ شيء يرشع مغ لبغ سسي بو لبياضو ,قاؿ الدييمي: إنو مذتق مغ السزيخة

بل ألنو أوصى لو  :وقيل ,حسخاءمزخ ال ولحا يقاؿ لو ,والعخب تدسي األبيس أحسخ
وذلظ أنو كاف عمى ممة  ,أبػه بكبة حسخاء. )فإنو كاف قج أسمع( وال يحل سب مدمع

 (.ٖ)". إبخاليع

 
َ  

                                                           

, وضعفو األلباني, سمدمة األحاديث الزعيفة ٖٖٓٚ, بخقع ٗٔ/٘بسأثػر الخصاب, ج( رواه الجيمسي, الفخدوس ٔ
, وقاؿ القدصالني: روػ الدبيخ بغ بكار مغ وجو آخخ قػؼ مخفػعا "ال تدبػا مزخ وال ربيعة ٕٕٖ/ٓٔلأللباني ج

 .ٗٛٔ/ٙني جفإنيسا كانا مدمسيغ" ولو شاىج عشج ابغ حبيب مغ مخسل سعيج بغ السديب. إرشاد الدارؼ لمقدصال
 .ٖٜٗ/ٕالتيديخ بذخح الجامع الرغيخ ج( ٕ
 .ٛٓٔ,  ٚٓٔ/ٔٔالتشػيخ شخح الجامع الرغيخ ج( ٖ
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ادلجذشَاٌضبًََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٔ
ََإًٌَٙعَٓستَاٌسٍطبْ

رضي هللا عشو  -أبيو, أنو خخج مع عسخ بغ الخصاب  زيج بغ أسمع عغ عغ
صمى هللا  -إلى الذاـ قاؿ: فدسعت أبا عبيجة بغ الجخاح, يقػؿ: سسعت رسػؿ هللا  -

ِ ِفي َأْرِضوِ »يقػؿ:  - عميو وسمع ْمَصاَف, َفِإن ُو َفْيُء َّللا    (.ٔ.)«اَل َتُدبُّػا الدُّ

 : الذخح

  فمساذا نييشا عغ سبو؟ ,خ مغ سبووالتححي ,ىحا الشيي يتعمق بالدمصاف

  لقج نييشا عغ سبو؛ ألسباب مغ أىسيا:

ال تدبػا » -صمى هللا عميو وسمع  - قاؿ ,ل هللا في األرضأنو ضِ  األول:
  (.ٕ.)«الدمصاف, فإنو فيء هللا في أرضو

الحؼ  -تعالى  - فإنو فيء هللا( أؼ ضموال تدبػا الدمصاف, قاؿ الرشعاني: )
كسا يأوؼ مغ أصابتو الذسذ إلى  ,تقػف بو حخ التطالع ويأووف إليوجعمو لمعباد ي

اء عميو والدب وذلظ أف الجع ,الطل )في أرضو( وىػ عاـ لمدمصاف العادؿ والجائخ
  .(ٖ.)"فيدداد البالء عمى الخعيةلو يدداد بو شخًّا؛ 

 ,عغ أبي أمامةف ,وفدادىع فداد لألمة ,أف صالحيع صالح لألمة الثاني:
ال تدبػا األئسة, وادعػا ليع : »-صمى هللا عميو وسمع  -اؿ رسػؿ هللا قاؿ: ق

  (.ٗ.)«بالرالح, فإف صالحيع لكع صالح

                                                           

, بخقع ٜٚ/ٕ( رواه الذياب القزاعي, مدشج الذياب القزاعي, ال تدبػا الدمصاف, فإنو فيء هللا في أرضو, جٔ
يو وسمع أنو زجخ عغ سب الدمصاف, , ورواه ابغ أبي عاصع, الدشة, باب: ما ذكخ عغ الشبي صمى هللا عمٕٕٜ

 . ٜٕٛ/٘, وضعفو األلباني وغيخه, الجامع الرغيخ وزياداتو جٖٔٓٔ, بخقع ٚٛٗ/ٕج
 ( سبق تخخيجو.ٕ
 .٘ٓٔ/ ٔٔ( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ جٖ
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني في ٙٓٙٔ, بخقع ٜٙٔ/ٕ( رواه الصبخاني, السعجع األوسط, باب األلف, جٗ

سط والكبيخ عغ شيخو الحديغ بغ دمحم بغ مرعب األسشاني ولع أعخفو, وبكية رجالو ثقات. مجسع الدوائج األو 
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 ,فإف سبيع زيادة لديادة خحالنيع ,قاؿ الرشعاني: )ال تدبػا األئسة( وإف جاروا
صمح حاؿ األمة  ,وىػ ضخ بالخعايا )وادعػا( هللا )ليع بالرالح(؛ ألنيع إذا صمحػا

ولحا كاف  ,صالحيع لكع صالح(؛ ألف برالح الخاعي ترمح الخعية برالحو )فإف
فإنو يرمح برالحو األمة  ,اإِلماـ العادؿ أحج الدبعة الحيغ يطميع هللا في ضل عخشو

  (.ٔ.)كسا أنو يفدجا بفداد األمة" ,كميا

فعغ زياد بغ كديب  ,وقج نييشا عغ إىانتو ,فقج أىانو ,أف مغ سبو الثالث:
, قاؿ: كشت مع أبي بكخة تحت مشبخ ابغ عامخ وىػ يخصب وعميو ثياب العجوؼ 

رقاؽ, فقاؿ أبػ بالؿ: انطخوا إلى أميخنا يمبذ ثياب الفداؽ, فقاؿ أبػ بكخة: اسكت 
مغ أىاف سمصاف هللا في »يقػؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  -سسعت رسػؿ هللا 

  (.ٕ.)«أىانو هللا ,األرض

كغ أف يقاؿ: إف سمصاف هللا في الحجيث مختمف في ولكغ يس)أبػ َىش اد(:  قلت
 وبيانيسا كالتالي:  ,السخاد مشو عمى قػليغ

قاؿ الرشعاني: قػلو: "مغ أىاف سمصاف هللا في األرض" السخاد بالدمصاف 
وال قاـ  ,الجليل والبخىاف, وسمصاف هللا في األرض ىػ القخآف, فسغ أىانو ولع يعسل بو

  نو هللا بكل نػع مغ اإلىانة.بسا أمخ بو ونيى عشو؛ أىا

ويحتسل أف يخاد بو الخميفة كسا يجؿ لو ذكخ السحجثيغ لو ىشا, فالسخاد بو 
سمصاف الحق الػاجب الصاعة, وإىانتو اإلعخاض عسا يجب مغ امتثاؿ أوامخه واجتشاب 

وعميو يجؿ سبب رواية أبي بكخة  ,مخالفتو, والخخوج عميو وشق عرا السدمسيغ
  (.ٖ.)لمحجيث

                                                                                                                                                                      

ا, سمدمة األحاديث الزعيفة جٜٕٗ/٘ج , قمت: ولع أقف عمى أحج حدشو  ٖٛٔ/ٓٔ, وقاؿ األلباني: ضعيف جج 
 .ٖٜٗ/ٕإال السشاوؼ, يشطخ: التيديخ شخح الجامع الرغيخ ج

 .ٖٓٔ/ٔٔجامع الرغيخ ج( التشػيخ شخح الٔ
, وحدشو ٕٕٕٗ, بخقع ٕٓ٘/ٗ( رواه التخمحؼ وقاؿ: ىحا حجيث حدغ غخيب, سشغ التخمحؼ, أبػاب الفتغ, جٕ

 . ٗ٘ٓٔ/ ٕاأللباني, صحيح وضعيف سشغ التخمحؼ ج
 .ٖٙٚ/ ٖ( التحبيخ إليزاح معاني التيديخ جٖ
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لسخاد بدمصانو ما يقتزيو أو ا ,عطع"أراد بدمصاف هللا اإلماـ األ قاؿ السشاوؼ:و 
  (.ٔ) ."لػىيتونػاميذ أ

صمى هللا عميو  - وسشة نبيو وسمصاف هللا في األرض كتاب هللا"وقاؿ مدجد: 
  (.ٕ.)"- وسمع

عغ أنذ ف ,أف الرحابة الكخاـ كانت تشيي التابعيغ عغ سب الحكاـ الخابع:
قاؿ:  - صمى هللا عميو وسمع -قاؿ: نيانا كبخاؤنا مغ أصحاب رسػؿ هللا بغ مالظ, 

ال تدبػا أمخاءكع, وال تغذػىع, وال تبغزػىع, واتقػا هللا واصبخوا؛ فإف األمخ »
  (.ٖ.)«قخيب

ا  – حجيث الباب قج يذكل عمىلكغ  :)أبػ َىش اد( قلت  ,-وإف كاف ضعيف 
قاؿ:  -صمى هللا عميو وسمع  - حجيث صحيح عغ عػؼ بغ مالظ, عغ رسػؿ هللا

خيار أئستكع الحيغ تحبػنيع ويحبػنكع, ويرمػف عميكع وترمػف عمييع, وشخار »
, قيل: يا رسػؿ هللا, أفال «أئستكع الحيغ تبغزػنيع ويبغزػنكع, وتمعشػنيع ويمعشػنكع

ا ال, ما أقامػا فيكع الرالة, وإذا رأيتع مغ والتكع شيئ  »نشابحىع بالديف؟ فقاؿ: 
  (.ٗ.)«ا مغ شاعةتكخىػنو, فاكخىػا عسمو, وال تشدعػا يج  

فيو دليل عمى مذخوعية محبة األئسة والجعاء ليع, وأف مغ  قاؿ الذػكاني:"
ا ليع ومجعػا لو مشيع فيػ مغ خيار ا لجييع وداعي  ا لمخعية ومحبػب  كاف مغ األئسة محب  

 بػنو فيػ مغ شخارىع؛دا عشجىع يدبيع ويا لخعيتو مبغػض  األئسة, ومغ كاف باغز  
, فمسا وانقادوا لو وأثشػا عميو ,أشاعػه ,وأحدغ القػؿ ليع ,وذلظ ألنو إذا عجؿ فييع

                                                           

 .ٖٚٛ/ ٕ( التيديخ بذخح الجامع الرغيخ جٔ
 .ٖٔٗ/ٔػىاجة ومصالع األسخار البياجة في شخح سشغ اإلماـ ابغ ماجو ج( مذارؽ األنػار الٕ
( رواه ابغ أبي عاصع, الدشة, باب: ما ذكخعغ الشبي صمى هللا عميو وسمع أنو زجخ عغ سب الدمصاف, ٖ
 .ٛٛٗ/ٕ, وقاؿ األلباني: إسشاده جيج ورجالو ثقات, ضالؿ الجشة في تخخيج الدشة ج٘ٔٓٔ, بخقع ٛٛٗ/ٕج
 .٘٘ٛٔ, بخقع ٔٛٗٔ/ٖكتاب اإلمارة,  باب خيار األئسة وشخارىع, جدمع, صحيح مدمع, ( رواه مٗ
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والصاعة والثشاء مشيع كاف  ,وحدغ القػؿ إلى السحبة ,كاف ىػ الحؼ يتدبب بالعجؿ
والذتع لمخعية إلى  ,بالجػر –ا أيز   -مغ خيار األئسة, ولسا كاف ىػ الحؼ يتدبب 

  (.ٔ.)" كاف مغ شخار األئسة ؛وسػء القالة مشيع فيو ,لومعريتيع 

 ويجاب عن ىحا: 

فإنو إنسا ساقو  ,وليذ فيو دليل عمى جػاز لعغ أئسة الجػر قاؿ الرشعاني:"
 ,اوال دليل عمى إباحة ذلظ, قاؿ الساوردؼ: اإِلماـ إذا كاف خيخ   ,إخبارا بسا يكػف 

وأصل ذلظ أف خذية هللا تبعث عمى  ,هأبغزيع وأبغزػ  ,اوإف كاف شخ   ,أحبيع وأحبػه
عمى  ولحلظ كانت محبتو دليال   ,وشاعتو فييع تبعث عمى محبتو ,شاعتو في خمقو

  (.ٕ.)" وقمة مخاقبتو , عمى شخهوبغزيع لو دليال   ,خيخه
  

                                                           

 .ٕٙٓ/ٚج( نيل األوشار لمذػكاني ٔ
 .ٖٖ٘/٘ج( التشػيخ شخح الجامع الرغيخ لمرشعاني ٕ
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ََاٌضبٌشَادلجذش

َإًٌَٙعَٓستَاٌذٍٔب

 و وسمعصمى هللا عمي - قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا -رضي هللا عشو  – عغ عبج هللا
خِّ »: - ْنَيا, َفِشْعَع َمِصي ُة الخ ُجِل, َعَمْيَيا َيْبُمُغ اْلَخْيَخ, َوِبَيا َيشُجػ ِمَغ الذ    (.ٔ).«اَل َتُدبُّػا الجُّ

 : الذخح

سسيت  ذافمسا ,وىػ يتعمق بالجنيا ,ىحا ىػ الشيي الثالث مغ الشػاىي الخاصة
  غ سبيا؟ولساذا نييشا عوما كشيتيا؟  ؟الجنيا بيحا االسع

  لساذا سسيت الجنيا بيحا اًلسم؟ وما كشيتيا؟ الدؤال األول:

دنأ, دنػ: دنؤ يجنؤ دناءة فيػ دنيء, أؼ حقيخ قخيب "قاؿ الخميل بغ أحسج: 
. والجنػ, غيخ ميسػز, دنا فيػ داف ودني, وسسيت الجنيا  ,ألنيا دنت ؛مغ المـؤ

  (.ٕ.)"اوتأخخت اآلخخة, وكحلظ الدساء الجنيا ىي القخبى إليش

  .كشى الجنيا بأـ دفخفتُ  وأما كشيتيا,

ـ  َدْفخٍ  ,األدفخ الديئ الخائحة ":الخصابيقاؿ  فأما الحفخ  ,ومشو قيل لمجنيا أ
  (.ٖ.)"ُيَقاُؿ: مدظ أذفخ ,كل ريح ذكية شيبة كانت أو مشتشة فيػ ,بالحاؿ معجسة

  الدؤال الثاني: لساذا نييشا عن سبيا؟

 مشيا: نييشا عغ سبيا؛ ألسباب 

                                                           

, وقاؿ األلباني: ٖٖٛ, بخقع ٖٚٛ/ٔج -رضي هللا عشو  -( رواه الذاشي, السدشج, مدشج عبج هللا بغ مدعػد ٔ
 .ٜٜٙ/ ٔٔ, سمدمة األحاديث الزعيفة والسػضػعة جمػضػع

 .٘ٚ/ٛ( كتاب العيغ لمخميل بغ أحسج جٕ
 .ٖٗٙ/ ٕ, وجسيخة المغة جٜٓٔ /ٕ( غخيب الحجيث لمخصابي جٖ
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قاؿ  ,التي عمييا يبمغ الخيخ, وبيا يشجػ مغ الذخ أنيا مصية السؤمغاألول: 
ال تدبػا الجنيا, فشعع مصية الخجل, عمييا يبمغ : »-صمى هللا عميو وسمع  -رسػؿ هللا 

  (.ٔ.)«الخيخ, وبيا يشجػ مغ الذخ

عغ عبج هللا بغ ف ,السدمع ويرـػ ويعسل الصاعات أف فييا يرمي الثاني:
ال تدبػا الجنيا فإف فييا »يقػؿ:  - رضي هللا عشو -ا, سة, قاؿ: سسعت عمي  سم

  (.ٕ).«ترمػف, وفييا ترػمػف, وفييا تعسمػف 

لكغ كسا عمسشا مغ تخخيج و  ,عشو غ لشا أف سب الجنيا مشوٍ ييتب ,مسا سبق
يجؿ عمى جػاز لعغ  ,ذلظ أنو ورد حجيث أقػػ مشو غفزال  ع ,أنو ال يرحالحجيث "

صمى هللا عميو  - قاؿ: سسعت رسػؿ هللا -رضي هللا عشو  –فعغ أبي ىخيخة  ,الجنيا
أال إف الجنيا ممعػنة ممعػف ما فييا إال ذكخ هللا وما وااله وعالع أو »يقػؿ:  -وسمع 
 (. ٖ.)«متعمع

وال يعارض حيث إنو قاؿ:  ,كالدفيخؼ وإف كاف بعس العمساء رد عمى ذلظ 
 ال تدبػا الجنيا فشعست مصية السؤمغ عمييا: »- صمى هللا عميو وسمع -ىحا قػلو 

 ألف ىحا محسػؿ عمى ما كاف مغ الجنيا يقخب مغ؛ «يبمغ الخيخ, وبيا يشجػ مغ الذخ
هللا, ويعيغ عمى عبادتو, فإنو محسػد بكل لداف, محبػب لكل إنداف, فسثل ىحا ال 

ست مصية فشع»يدب, بل يخاعى فيو ويحب, كسا أشار إلى ذلظ في الحجيث بقػلو: 
  .«السؤمغ عمييا يبمغ الخيخ, وبيا يشجػ مغ الذخ

 عشو كسا ا عغ هللا, وشاغال  فيػ ما كاف مبعج   ,وأما السباح لعشة هللا مغ الجنيا
قاؿ بعس الدمف: كل ما شغمظ عغ هللا مغ ماؿ ولج فيػ شـؤ عميظ, وىػ الحؼ نبو 

                                                           

 ( سبق تخخيجو.ٔ
 .ٖٕ٘ٓ, بخقع ٛٙ٘( رواه الصبخاني, الجعاء, باب الشيي عغ سب الجنيا, صػ ٕ
, الدشغ, أبػاب الدىج عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع, «خيبىحا حجيث حدغ غ»( رواه التخمحؼ وقاؿ: ٖ
 .ٖٓٚ/ٙ, وحدشو األلباني, سمدمة األحاديث الرحيحة جٕٕٖٕ, بخقع ٔٙ٘/ٗج
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لعب وليػ وزيشة وتفاخخ بيشكع  عميو بقػلو: }اعمسػا أنسا الحياة الجنيا -سبحانو  –هللا 
  (.ٔ.)وتكاثخ في األمػاؿ واألوالد{

وقج  ,غ سبياإف صح حجيث الشيي ع ,: يسكغ أف يدمع لو ذلظ)أبػ َىش اد( قلت
اض بحجيث غيخ فال حاجة لشا إذ ا إلى االعتخ  ,ال يرح سبق القػؿ بأنو حجيث

الجنيا ساقط عغ سب  شييحؼ يبل نقػؿ إف الحجيث ال ,صحيح عمى حجيث صحيح
بالشطخ يتبيغ لحؼ عقل ثع  ,ونكتفي بحجيث جػاز لعغ الجنيا ,ح االحتجاج بوال ير

ما يقخب إلى  ااستثشى مشي حيث إنو ,إال أنو لع يصمق المعغ ,أباح لعغ الجنياإليو أنو 
الع ػػػػا وااله وعػػػخ هللا ومػػإال ذك" :-مع ػػػػصمى هللا عميو وس - اؿػػػػػػفق ,-الى ػػػتع –هللا 

)إاّل ذكخ هللا وما وااله( أؼ وما أدناه مسا أحبو هللا تعالى, قاؿ البكخؼ: " أو متعمع
وما قاربو مغ  ,جنيا ممعػف ما فييا إال ذكخ هللاوالػلي: القخب والجنػ, والسعشى: ال

  (.ٕ.)الصاعة السػصمة لسخضاتو"

 

  

                                                           

. يشطخ : شخح البخارؼ لمدفيخؼ = السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية ٕٓ( سػرة الحجيج , اآلية : ٔ
 .ٖ٘ٔ/ٔالبخارؼ ج صمى هللا عميو وسمع مغ صحيح اإلماـ

 .ٓٔٗ/ٗ( دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ لمبكخؼ جٕ
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َاٌشاثعَادلجذش

َإًٌَٙعَٓستَاٌربغٛس

صمى هللا  -َسب  َرُجٌل َبْخُغػث ا ِعْشَج الش ِبّي قاؿ:  -و رضي هللا عش -عغ أنذ 
ْبحِ  -عميو وسمع    (.ٔ.)"َفَقاَؿ: اَل َتُدبُُّو َفِإن ُو َأْيَقَع َنِبيًّا ِمَغ اأَلْنِبَياِء ِلَرالِة الرُّ

 : الذخح

 ,وىحا الشيي يتعمق بالبخغػث ,الخابع مغ الشػاىي الخاصة ىحا ىػ الشيي
  فمساذا نييشا عغ سبو؟ ,ـ أنو مغ الحذخاتوالبخغػث معمػ 

  اب مغ أىسيا:بلقج نييشا عغ سب البخغػث؛ ألس

فعغ عمي بغ أبي شالب قاؿ: ندلشا مشدال فآذتشا  ,أنيا نعست الجابة األول:
ال تدبػىا؛ فشعست : »-صمى هللا عميو وسمع  -البخاغيث فدببشاىا, فقاؿ رسػؿ هللا 

  (.ٕ).«الجابة؛ فإنيا أيقطتكع لحكخ هللا

صمى هللا  -فعغ أنذ, قاؿ: كشا عشج رسػؿ هللا  ,لمرالة يػقعأنو  الثاني:
: -صمى هللا عميو وسمع  - بخغػث فمعشيا, فقاؿ الشبي فمجغت رجال   - عميو وسمع

  (.ٖ.)«ا مغ األنبياء لمرالةفإنيا نبيت نبي   ,ال تمعشيا»

                                                           

, وقاؿ الييثسي: في إسشاد البدار سػيج بغ إبخاليع, وثقو ٖٖٕٚ, بخقع ٚ٘ٗ/ٖٔ( رواه البدار, مدشج البدار, جٔ
فو , وضعٚٚ/ٛابغ عجؼ وغيخه, وفيو ضعف, وبكية رجالو رجاؿ الرحيح. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج

 .ٜ٘ٔ/ٖٔاأللباني, سمدمة األحاديث الزعيفة ج
, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني في ٖٜٛٔ, بخقع ٕٙٔ/ٜ( رواه الصبخاني, السعجع األوسط, باب الياء, جٕ

 .ٛٚ/ٛاألوسط, وفيو سعج بغ شخيق وىػ متخوؾ. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج
, وقاؿ السحقق: حديغ سميع ٜٜٕ٘, بخقع ٖٖٖ/٘لظ, ج( رواه أبػ يعمى, مدشج أبي يعمى, مدشج أنذ بغ ماٖ

 أسج : إسشاده واه ججا.
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 صمى هللا عميو وسمع -وفي رواية: عغ أنذ قاؿ: ذكخت البخاغيث عشج الشبي 
  (.ٔ.)«إنيا تػقع لمرالة», فقاؿ: -

عشج أذية  –تعالى  -أف الدمف الرالح أمخوا بالتػكل عمى هللا  الثالث:
 خوا بدبيا. ولع يأم ,البخاغيث

فعغ زرعة بغ عبج هللا الدبيجؼ, عغ عبج هللا بغ كخيد, قاؿ: كتب عامل 
وما عمى ػاـ والعقارب, فكتب إليو: "و اليإفخيكية إلى عسخ بغ عبج العديد يذكػ إلي

ِ َوَقْج َىَجاَنا ُسُبَمَشا أحجكع إذا أمدى وأصبح أف يقػؿ: } َل َعَمى َّللا  َوَما َلَشا َأال  َنَتَػك 
ِل اْلُسَتَػكُِّمػفَ  ِ َفْمَيَتَػك  وىي تشفع »قاؿ زرعة:  (ٕ){"َوَلَشْرِبَخف  َعَمى َما آَذْيُتُسػَنا َوَعَمى َّللا 

  (.ٖ.)«بخاغيثمغ ال
  

                                                           

, وقاؿ الييثسي: رجاؿ الصبخاني ثقات, وفي ٕٖٚ٘, بخقع ٓٗ/ٙ( رواه الصبخاني, السعجع األوسط, باب السيع, جٔ
 .ٚٚ/ٛسعيج بغ بذيخ ضعف, وىػ ثقة. مجسع الدوائج ج

 .ٕٔ(  سػرة إبخاليع, اآلية : ٕ
 .ٕٛ, بخقع ٓٔأبي الجنيا, التػكل عمى هللا, صػ  ( رواه ابغٖ
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ََاخلبِسَادلجذش

ََإًٌَٙعَٓستَاًٌٍٍَٚإٌٙبسَٚاٌشّسَٚاٌمّش

-صمى هللا عميو وسمع  -قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو  -عغ جابخ 
ْسَذ, َواَل اْلَقَسَخ, َواَل الخِّيَح, َفِإن َيا َرْحَسٌة ِلَقْػـٍ »:  , َوَعَحاُب اَل َتُدبُّػا الم ْيَل َوالش َياَر, َواَل الذ 

  (.ٔ.)«آِلَخِخيغَ 

 : الذخح

وىحا  ,ضعف فييا الجليلىحا ىػ الشيي الخامذ مغ الشػاىي الخاصة التي 
وىحه  ,والخيح ,والقسخ ,والذسذ ,والشيار ,عغ سب خسدة أشياء: الميل الشيي يشيي

فمساذا نييشا  ,وتقجـ الحجيث عشو ,وقج صح الشيي عغ سب الخيح ,األشياء معمػمة
  ؟ىحه األشياء عغ سب

 ألسباب مشيا: ؛ يشا عغ سب ىحه األشياءيِ ولقج نُ 

 -فيي مدخخة بقجرة هللا  ,وعحاب آلخخيغ ,رحسة لقػـ أف ىحه األشياء األول:
والحجيث  «فإنيا رحسة لقػـ, وعحاب آلخخيغ»:-صمى هللا عميو وسمع-لقػلو  ,-تعالى

}َوِمْغ  :-تعالى  –فقج قاؿ هللا  ,إال أنو قج جاء في القخآف ما يؤيجه ,وإف كاف ضعيف ا
  (.ٕ.)َرْحَسِتِو َجَعَل َلُكُع الم ْيَل َوالش ياَر ِلَتْدُكُشػا ِفيِو َوِلَتْبَتُغػا ِمْغ َفْزِمِو َوَلَعم ُكْع َتْذُكُخوَف{

 :-تعالى  -قاؿ هللا  فقج ,-تعالى  -مغ آيات هللا  أف ىحه األشياء الثاني:
ِ }َوِمْغ آَياِتِو الم يْ  ْسِذ َواَل ِلْمَقَسِخ َواْسُجُجوا هلل  ْسُذ َواْلَقَسُخ اَل َتْدُجُجوا ِلمذ  ُل َوالش َياُر َوالذ 

  (.ٖ.)ال ِحؼ َخَمَقُيغ  ِإْف ُكْشُتْع ِإي اُه َتْعُبُجوَف{

                                                           

, وقاؿ الييثسي: رواه الصبخاني في األوسط, ٜٛٙٗ, بخقع ٓٚ/٘( رواه الصبخاني, السعجع األوسط, باب العيغ, جٔ
,  ٔٚ/ٛوفيو سعيج بغ بذيخ, وثقو جساعة وضعفو جساعة, وبكية رجالو ثقات. مجسع الدوائج ومشبع الفػائج ج

 .ٖٙ/ٙ, إتحاؼ الخيخة السيخة جوغيخه  ؼ وضعفو البػصيخ 
 .ٖٚ( سػرة القرز, اآلية: ٕ
 .ٖٚ( سػرة فرمت, اآلية: ٖ
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}ُتَدبُِّح َلُو  -تعالى  –قاؿ هللا  ,-تعالى  –أف ىحه األشياء تدبح هللا  الثالث:
َساَواتُ  ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْغ ِفيِيغ  َوِإْف ِمْغ َشْيٍء ِإال  ُيَدبُِّح ِبَحْسِجِه َوَلِكْغ اَل َتْفَقُيػَف  الد  الد 

ا َغُفػر ا{   (.ٔ.)َتْدِبيَحُيْع ِإن ُو َكاَف َحِميس 

ال تزخبػا الجواب عمى رءوسيا فإنيا  "أنو قاؿ: -رضي هللا عشو  -عغ عمي ف
 ". تدبح هللا

  إف تدبيح ىحه األشياء: يا حميع, يا غفػر". "باس:عغ ابغ عو 

 - وتدبيحيا ,اا أو جساد  ا كاف أو ميت  ح هلل حي  بِّ دَ كل األشياء تُ  "قاؿ مجاىج:و 
  ."-سبحاف هللا وبحسجه 

حتى  ,ح بحسجهبِّ دَ وإف مغ شيء جساد أو حي إال يُ  "وعغ إبخاليع الشخعي قاؿ:
  (.ٕ.)" صخيخ الباب ونكيس الدقف

 
  

                                                           

 .ٗٗ( سػرة اإلسخاء, اآلية: ٔ
 .ٕٗٗ/ٖتفديخ الدسعاني ج( ٕ
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َبمتخاخل

 في ديششا مػقةمخ  مكانةأف لألخالؽ  شايتبيغ ل بعج كتابة ىحا البحث الستػاضع,
وبيا  ,وبيا يشجػ مغ الشار ,بل ويدكغ في أعالىا ,بيا يجخل السدمع الجشة ,العطيع

ال يقخىا  ,في شخيعتشا جخيسة نكخاء وأف سػء األخالؽ ُيَعج ,ايعير بيغ الشاس محبػب  
ثع  ,ححر مشيا مشيا أف القخآف أوال   ,ويزع ليا روادع كثيخة ,ل يحاربياب ,وال يذجعيا
وتكػف ديجنو  ,ذ بياعمى مغ يتمب اورتب ,–صمى هللا عميو وسمع  –سشة نبيشا 

  عقػبات شجيجة.

ا  –لشا وتبيغ  األخالؽ الحسيجة ل في التمفع بعسَ دتَ أف السحػر الحؼ يُ  -أيز 
عغ ف ,مفتاح الشجاة – عميو وسمع صمى هللا -ولحلظ جعمو نبيشا  وضجىا ىػ المداف,

ممظ عميظ لدانظ, أ»ما الشجاة؟ قاؿ:  ,عكبة بغ عامخ, قاؿ: قمت: يا رسػؿ هللا
  (.ٔ.)«وليدعظ بيتظ, وابظ عمى خصيئتظ

 ,وأف نجسمو بالفزائل ,فعميشا أف نحافع عمى سالمة ىحا العزػ مغ الخزائل
  إف أردنا الشجاة في الجنيا واآلخخة.

ا لػجيو أف يجعل ىحا العسل –تعالى  –ندأؿ هللا  وأف يجعمو في مػازيغ  ,خالر 
 .حدشاتشا

  ,الميع وسمع عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ وصل

  .وآخخ دعػانا أف الحسج هلل رب العالسيغ
 

 وكتبو/                                  
 الجشجي األزىخي   الدهاحعبجهللا ادىش   أبه                                    

  الذسالية أمخيكا –نيػيػرؾ  -بخوكميغ                                   
 ىػٔٗٗٔمغ ربيع األوؿ   ٖٕفي                                       

  .ـٜٕٔٓنػفسبخ /   / ٕٓ                                   

                                                           

, سشغ التخمحؼ, أبػاب الدىج, باب ما جاء في حفع المداف, «ىحا حجيث حدغ»( رواه التخمحؼ, وقاؿ: ٔ
 .ٕٙٓٗ, بخقع ٘ٓٙ/ٗج
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 َاٌفٙشس
 الرفحة السػضػع ـ
 ٘ ...............لعالع الجميل األستاذ الجكتػر/ صالح الراوؼ.تقجيع ا ٔ
 ٙ ...............تقجيع العالع الجميل األستاذ الجكتػر/ أحسج عبج الحي. ٕ
 ٚ ........ستاذ الجكتػر/ مرصفى مخاد صبحي.تقجيع العالع الجميل األ ٖ
 ٜ ...........السقجمة .............................................. ٗ
 ٗٔ .............تعخيف الدب والفخؽ بيشو وبيغ الدباب. الفرل األول: ٘
ٙ . بِّ  ٘ٔ ....................................السبحث األوؿ: تعخيف الدُّ
َباِب. ٚ بِّ والدِّ  ٙٔ .........................السبحث الثاني: الفخؽ بيغ الد 
صمى هللا  –لعاـ عغ الدب ومػقف الشبي الشيي ا الفرل الثاني: ٛ

 ...............................والرحابة والتابعيغ مشو -عميو وسمع
ٔٚ 

بِّ والتححيخ مشو. ٜ  ٛٔ ...............السبحث األوؿ: الشيي العاـ عغ الد 
والرحابة  -صمى هللا عميو وسمع  -السبحث الثاني: مػقف الشبي  ٓٔ

 ............................................َباِب.والتابعيغ مغ الدِّ 
ٕٔ 

 ٕٖ ..............َمغ ورد نيي خاص صحيح عغ سبو. الفرل الثالث: ٔٔ
 ٖٗ ............-تعالى  –السبحث األوؿ: التححيخ والشيي عغ سب هللا  ٕٔ
صمى هللا عميو  -السبحث الثاني: التححيخ والشيي عغ سب الشبي  ٖٔ

 ..........................................................-وسمع 
ٕٗ 

رضػاف هللا  –الرحابة  سب السبحث الثالث: التححيخ والشيي عغ ٗٔ
 ...........................................................عمييع.

٘ٓ 

 ٘ٙ ...................السبحث الخابع: التححيخ والشيي عغ سب السدمع. ٘ٔ
 ٕٚ ............السبحث الخامذ: التححيخ والشيي عغ سب األعخاض . ٙٔ
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 ٓٛ ................السبحث الدادس: تححيخ الرائع ونييو عغ الدب . ٚٔ
 ٜٛ .................: التححيخ والشيي عغ سب الػالجيغ.دابعال السبحث ٛٔ
 ٜٚ مغ أىل السعاصي : التححيخ والشيي عغ سب التائبيغثامغال السبحث ٜٔ
 ٙٓٔ ...................: التححيخ والشيي عغ سب قخير.تاسعال السبحث ٕٓ
 ٕٔٔ ..............: التححيخ والشيي عغ سب أىل اليسغ.عاشخالالسبحث  ٕٔ
 ٜٔٔ ..........: التححيخ والشيي عغ سب األمػات.حادؼ عذخال السبحث ٕٕ
 ٕ٘ٔ .الشيي عغ سب تبع وورقة بغ نػفل.خ: التححيخ و لثاني عذا السبحث ٖٕ
 ٖٗٔ .............عذخ: التححيخ والشيي عغ سب الجىخ. ثالثال السبحث ٕٗ
 ٓٗٔ ..............عذخ: التححيخ والشيي عغ سب الخيح. خابعال السبحث ٕ٘
 ٓ٘ٔ ..........عذخ: التححيخ والشيي عغ سب الحسى. خامذال السبحث ٕٙ
 ٔٙٔ ...........عذخ: التححيخ والشيي عغ سب الجيظ. دادسال السبحث ٕٚ
 ٜٙٔ ..........عذخ: التححيخ والشيي عغ سب الذيصاف. دابعال السبحث ٕٛ
 ٗٚٔ ........عذخ: التححيخ والشيي عغ سب آلية الكفار. ثامغالالسبحث  ٜٕ
 ٚٚٔ ..............مغ ورد نيي خاص ضعيف عغ سبو. الفرل الخابع: ٖٓ
 ٜٚٔ ................–رحسو هللا  –حث األوؿ: الشيي عغ سب مزخالسب ٖٔ
 ٔٛٔ .........................السبحث الثاني: الشيي عغ سب الدمصاف. ٕٖ
 ٘ٛٔ ............................السبحث الثالث: الشيي عغ سب الجنيا. ٖٖ
 ٛٛٔ ..........................السبحث الخابع: الشيي عغ سب البخغػث. ٖٗ
 ٜٓٔ ....السبحث الخامذ: الشيي عغ سب الميل والشيار والذسذ والقسخ. ٖ٘
 ٕٜٔ ..........................................................الخاتسة. ٖٙ
 ٖٜٔ ..........................................................الفيخس. ٖٚ
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